
Щомісячний звіт 
про роботу виконавчих органів Каховської міської ради

 
Пропонуємо мешканцям Каховської міської територіальної громади ознайомитися 

з інформацією про роботу виконавчих органів ради за січень 2021 року.

     Працівники архівного відділу протягом січня 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  знаходиться
Програма  розвитку  архівної  справи  в  місті  на  2017-2021 рр.,  затверджена  рішенням сесії
міської ради від 27.10.2016 №381/22. 
     У січні поточного року на шпальтах газети «Каховська зоря» від 21.01.2021 року №4
надруковано  статтю «Пам ятні  дати  в  історії  Каховки  у  2021  році»,  яку  було  створено  зʼ
документальних  матеріалів  архівного  відділу  Каховської  міської  ради  та  Каховського
історичного  музею.  Вищезазначену  статтю  додатково  розміщено  у  розділі  «Культура»  на
офіційному сайті Каховської міської територіальної громади.
      На 3 одиниці зберігання поповнено опис №1 справ постійного зберігання (особового
походження) фонду Р-51  «Колекція документів краєзнавців Каховщини», до якого внесено
друковані видання (книги з дарчими надписами автора) краєзнавця Яблонської А.М. Дану
документацію  направлено  на  розгляд  експертно-перевірної  комісії  Державного  архіву
Херсонської області.
       У звітний період за зверненнями громадян та установ зареєстровано 21 запит соціально-
правового  характеру  і  13  тематичних  запитів.  На  виконання  запитів  надано  78  довідок
соціально-правового характеру, в тому числі: 58 довідок про підтвердження стажу роботи, 18
довідок про розмір заробітної плати та 2 довідки про відсутність документів. На виконання
тематичних  запитів  підготовлено  та  видано  28  архівних  копій  (архівних  витягів)  рішень
виконкому і сесій Каховської міської ради 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  32  одиниці
зберігання,  які  використовувалися  для  підготовки  та  видачі  довідок  соціально-правового
характеру.
      За  направленнями  Головного  управління  Пенсійного  фонду  України  в  Херсонській
області  протягом місяця  проведено  7  звірок  відповідності  даних  первинних  документів
даним архівних довідок про стаж роботи та заробітні плати, виданих для нарахування пенсій.
У ході звірок грубих порушень не виявлено. 

      Протягом січня 2021 року діяльність відділу ведення державного реєстру виборців була
спрямована на виконання покладених на нього завдань відповідно до положення про відділ, а
саме:

- У  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 у місті  Каховка,  управлінням праці  та
соціального  захисту  населення  виконавчого  комітету  Каховської  міської  ради,
Каховським  міським  центром  первинної  медико-санітарної  допомоги  Каховської
міської ради та Каховським міськрайонним судом в Херсонській області опрацьовано
наступну інформацію: - за відомостями щодо реєстрації – 41 особа;

                            - за відомостями щодо зняття з реєстрації – 81 особа;
                            - за відомостями щодо зміни ПІБ – 9 осіб;



                            - за відомостями щодо досягнення 18 років – 52 особи;
                            - за відомостями щодо померлих – 109 осіб;
                            - за відомостями щодо НСП – 1 особа;
                             - за переадресацією від інших відділів ведення Державного

реєстру виборців – 4 особи.

- У межах візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю бази
даних Реєстру внесено зміни щодо персональних даних та виборчих адрес 18 осіб. 

- Опрацьовано 1 звернення виборця.

- Направлено 1 запит до суб’єктів подання відомостей, за результатами опрацьовано 21
запис.

- Знищено дані Реєстру щодо 45 виборців, термін зберігання яких минув.

- Проведено 17 наказів керівника відділу в електронному вигляді.

- Опрацьовано 68 заяв виборців щодо зміни виборчої адреси.

- 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 заяви 539 осіб, з них:

- реєстрація права власності  на нерухоме майно – 280;
- інше речове право (договори оренди) –189; 
- зміни – 65;
- обтяження – 5;
- підготовлено 3 заперечення в суди різних інстанцій.

З питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – усього 
подано та оброблено 87 заяв про надання адміністративних послуг, з них для 
проведення державної реєстрації:

           - створення юридичної особи – 1;
           - зміни до відомостей про юридичну особу – 19;
           - фізичної особи-підприємця – 24;
           - зміни до відомостей про фізичну особу-підприємця – 13;
           - припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця – 23;
           - рішення про припинення юридичної особи –2;
           - припинення юридичної особи – 1;
           - зміни у складі комісії з припинення – 2; 
           - зміни про відокремлені підрозділи юридичної особи – 2.



          Відповідно до покладених на нього завдань відділом економіки, комунального майна
та землі за звітний період виконано наступну роботу за напрямками:

Економіка 
1. Підготовлено 7 рішень сесії Каховської міської ради:
- Про безоплатне прийняття з комунальної власності Роздольненської сільської ради

Каховського району Херсонської області у  комунальну власність Каховської територіальної
громади об'єктів нерухомого майна;

- Про безоплатне прийняття з комунальної власності Малокаховської сільської ради
Каховського району Херсонської області у комунальну власність Каховської територіальної
громади об'єктів нерухомого майна;

-  Про  безоплатне  прийняття  з  комунальної  власності  Коробківської  сільської  ради
Каховського району Херсонської області у комунальну власність Каховської територіальної
громади об'єктів нерухомого майна;

-  Про  закріплення  за  Управлінням  освіти  Каховської  міської  ради  на  праві
оперативного управління об’єктів нерухомого майна;

-  Про  закріплення  за  Комунальним  некомерційним  підприємством  “Каховський
міський  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги  Каховської  міської  ради”  на  праві
оперативного управління об’єктів нерухомого майна;

-  Про закріплення за Управлінням культури та туризму Каховської  міської  ради на
праві оперативного управління об’єктів нерухомого майна;

-  Про безоплатне передання комунальному підприємству  «Комунально транспортне
підприємство» в господарське відання об’єктів інфраструктури та благоустрою.

2.  Здійснено  збір  матеріалів  для  участі  у  проєкті  –  Стратегія  розвитку  Каховської
міської  територіальної  громади за підтримки  Херсонського регіонального офісу Програми
«U-LEAD з Європою».

3.  Взято участь  в  онлайн-семінарі,  присвяченому  питанням  управління  активами
громади.

4.  Взято участь  в онлайн-нараді  зі  співробітниками  ТОВ  GLOBAL CONSULTING
AND DEVELOPMENT з обговорення стану та перспектив розвитку інвестиційної діяльності
територіальних  одиниць  області,  пріоритетних  напрямків  залучення  інвестицій,  а  також
підготовки інвестиційних проєктів громад. 

5. Підготовлено проєктну пропозицію для інвест комітету НЕФКО щодо модернізації
системи  освітлення  міста  та  призначено  технічного  консультанта,  що  буде  здійснювати
подальшу  підтримку  у  підготовці  та  впровадженні  проєкту.  Пропозиція  не  знайшла
підтримки.

6.  Взято участь  в  першому засіданні  Робочої  групи з  розробки Стратегії  розвитку
Каховської міської територіальної громади. За результатами складено протокол засідання.

7. На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської  діяльності» відділами  і  управліннями  Каховської  міської  ради  складено  та
затверджено:

-  РЕЄСТР  чинних  у  2021  році  регуляторних  актів  відділів  і  управлінь  Каховської
міської міської ради;

-  ПЛАН-ГРАФІК  відстеження  результативності  регуляторних  актів  відділів  та
управлінь Каховської міської ради на 2021 рік.

8. На сайт міської ради викладено 3 публікації до уваги суб’єктів підприємництва.
9.  Здійснено  збір  матеріалів  для підготовки  звіту  про  хід  виконання  Програми

економічного, соціального та культурного розвитку міста Каховки за 2020 рік для подання на
розгляд членів виконавчого комітету та депутатського корпусу.

10.  Здійснено  збір  матеріалів  для підготовки  звіту  про  здійснення  державної
регуляторної політики відділами та управліннями Каховської міської ради у 2020 році.



11.  Підготовлено 16 листів-відповідей юридичним та фізичним особам, виконавчим
органам влади (відповіді на Урядову гарячу лінію, на запити на отримання інформації щодо
укладання  договорів  оренди  земельних  ділянок,  керівникам  КП  щодо  ефективного
управління комунальним майном міста та ін.).

12.  Відбувається систематичне виконання завдань розпоряджень, доручень та листів
Херсонської  обласної  державної  адміністрації.  За  січень  2021  року  виконано  36
контрольних завдань від Херсонської ОДА.

13  Проведено  звірку  взаємних  розрахунків  за  користування  місцем
розташування  рекламних  засобів  з  ФОП  Довбня  І.В,  Кучма  Ю.В.,  Олійник  О.О,
Пісьміченко  В.В,  ПП  «Каркас»,  ПП  «Україна  Інвест» та  роботу  із  погашення
заборгованості зі сплати за користування рекламними засобами.

14.  Надано до відділу містобудування та архітектури список боржників із розрахунку
з реклами станом на 01.01.2021 р. 

15.  Проведено  контроль  та  аналіз  звітів  із оренди комунального  майна  станом  на
01.01.2021 р. Направлено 3 листа комунальним підприємствам-боржникам.

16.  Направлено  акт-рахунок  за  оренду  комунального  майна  підприємством  ТОВ
«Каховлифт» за січень 2021 року.

17.  Розміщено  5  інформаційних  статей на  офіційному  сайті  Каховської  міської
територіальної громади та на офіційній сторінці в мережі Фейсбук.

18. Проводиться інвентаризація земельних ділянок комунальної форми власності що
не знаходяться в оренді.

19. Проведено звірку платежів з податковою службою станом на 01.01.2021 року зі
сплати  місцевих  податків  (орендної  плати  за  землю  та  земельного  податку  на  території
міста).

20.  Підготовлено звітну інформацію для  оприлюднення  на  веб-порталі  відкритих
даних.

21. Підготовлено  пропозиції та зауваження до проєкту Меморандуму про співпрацю
між  Міністерством  розвитку  економіки,  торгівлі  та  сільського  господарства  України,
територіальною громадою та регіональним представництвом Асоціації міст України.

22.  27.01.2021  р.  проведено засідання  фінансової  комісії  з  питань  розрахунків  з
бюджетами  усіх  рівнів,  погашення  заборгованості  із  заробітної  плати  (грошового
забезпечення), пенсій та інших соціальних виплат.

23.  Підготовлено матеріали щодо проєкту регуляторного акту відповідно до Закону
України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».

24. Проведено інвентаризацію активів та зобов'язань Коробківської, Роздольненської
та Малокаховської сільських рад.

           Комунальне майно
1. Надано 4 консультації щодо захисту прав споживачів (усна форма).
2. Підготовлено 6 проєктів рішень сесії Каховської міської ради.
3. Підготовлено 3 розпорядження Каховського міського голови.
4. Підготовлено  проєкт  рішення  виконавчого  комітету  Каховської  міської  ради  про

затвердження умов продажу комунального майна.
5. Здійснено спільно із комісією перевірку КП «Каховська міська друкарня».
6. Направлено  листи  старостинським  округам  про  надання  інформації  з  оренди

комунального майна.
7. Підготовлено  та  надано  нотаріусу  пакет  документів  для  укладання  угоди  з

приватизації комунального майна.
8. Здійснено  перевірку  КП  «ККК» на  предмет  надання  в  оренду  майно  комунальної

власності.
9. За результатами перевірки складено акт.



10. Підготовлено  умови  продажу  об'єктів  комунальної  власності,  а  саме:  Семенівське
шосе 1/1; вул.Спендіарова, 31 (вечірня школа).

11. Внесено  на  електронному  майданчику  в  реєстр  малої  приватизації  об'єкти
комунального майна.

Земля
1. Підготовлено 46 проєктів рішень сесії Каховської міської ради.
2. Підготовлено та надано 10 відповідей на листи та заяви від фізичних та юридичних
осіб.
3.  Підготовлено  7  договорів  оренди  землі,  додаткових  угод  до  договорів  оренди
земельних ділянок.
4.  Підготовлено  матеріали  щодо  1  земельної  ділянки  для  проведення  конкурсу  з
відбору суб'єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки земельних
ділянок.
5.  Підготовлено  матеріали  з  продажу  земельних  ділянок  несільськогосподарського
призначення для оформлення нотаріальної угоди на 3 земельні ділянки.
6. Постійно приймаються громадяни та юридичні особи із земельних питань.
7. Замовлено та отримано 5 Витягів з технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки.
8. Замовлено та отримано Витяг про державну реєстрацію на 1 земельну ділянку.
9.  Замовлено  та  отримано  70  Витягів  про  надання  відомостей  з  Державного
земельного кадастру.
10.  3  громадянина  поставлено  на  облік  із  виділення  земельних  ділянок  для
будівництва та обслуговування житлового будинку, а саме – учасники бойових дій, які
безпосередньо брали участь в АТО.

            Відділом з питань депутатської діяльності  у січні 2021 року проведено наступну
роботу:

-  підготовлено  до  проведення  спільне  засідання  депутатських  комісій  до  5 сесії
Каховської  міської ради (на розгляд було винесено  9 проєктів рішень) та  спільне засідання
депутатських  комісій  до  6  сесії Каховської міської  ради (на  розгляд  було  винесено 56
проєктів рішень);

- підготовлено до проведення засідання 5 позачергової сесії Каховської  міської ради,
на порядок денний виносилося 9 проєктів рішень. Засідання відбулося 15.01.2021 року у залі
засідань міськвиконкому  на  ІІІ  поверсі.  Після  підписання  міським  головою  рішень
забезпечено невідкладне  оприлюднення їх електронної копії на офіційному сайті Каховської
міської  територіальної  громади,  а  завірені  копії  направлено  вказаним  адресатам.  На  5
позачерговій  сесії  депутатів  Каховської  міської  ради  було  ознайомлено  з  пам яткою  проʼ
подання  щорічної  декларації  за  минулий  2020  рік,  відсутнім  було  надіслано  листи  з
роз ясненнями;ʼ

- підготовлено до проведення засідання  6 чергової сесії  Каховської  міської ради, на
порядок денний виносилося  79 проєктів  рішень,  11 з  яких було знято з  голосування,  а  3
перенесено на наступне засідання, усього  розглянуто 65 проєктів рішень.  Після підписання
міським головою рішень забезпечено невідкладне  оприлюднення їх електронної  копії  на
офіційному  сайті  Каховської  міської  територіальної  громади,  а  завірені  копії  направлено
вказаним адресатам;

- підготовлено  до  проведення засідання  адміністративної  комісії,  яке  відбулося
27.01.2021 року, було розглянуто 19 протоколів про адміністративні правопорушення;

- підготовлено та надано відповідь на депутатське звернення від депутата Каховської
міської ради Білодіда О.В. Для підготовки відповіді було залучено фахівців інших відділів
виконавчого комітету Каховської міської ради;
           - надіслано на електронні адреси Міністерства енергетики України, Секретаріату



Президента України, Верховної Ради України та Народного депутата у 185 виборчому окрузі
Іванова В.І.  – рішення Каховської міської ради від 15.01.2021 року №138/5 «Про звернення
до  Президента  України,  Верховної  Ради  України,  Міністерства  енергетики  та  Народного
депутата України Іванова В.І.».

           У січні 2021 року співробітниками відділу контролю за додержанням законодавства
про працю, благоустрій та паркування транспортних засобів проведено наступні заходи:
           - У 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 проведено профілактичні бесіди з 25 фізичними особами-
підприємцями та мешканцями міста, винесено 7 приписів щодо усунення порушень. 

- Складено 11 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.

- На виконання рішення виконавчого комітету Каховської міської ради від 16.12.2020
року №270 та  розпорядження  Каховського  міського  голови  проведено  рейди на  території
соснового бору м.Каховка та  с.Малокаховка,  дендропарку та  берегової  лінії,  під час яких
виявлено  факт  незаконного  вирубування  дерев  у  східній  частині  міста  мешканцем
м.Запоріжжя. На місце події  викликано слідчо-оперативну групу поліції  Каховського РВП
ГУНП  в  Херсонській  області,  якій  передано  матеріали  для  порушення  кримінального
провадження за ст.246 КК України.
            -  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  було  проведено  інформаційно-роз яснювальну  роботу  із  суб’єктамиʼ
господарювання,  що  провадять  діяльність  у  сфері  торгівлі,  тимчасового  розміщення  та
організації харчування щодо вимог чинного законодавства із легального працевлаштування
осіб,  у ході  якої  було перевірено 15 суб’єктів  господарювання,  у  яких порушень чинного
законодавства не виявлено.

           Працівниками відділу культури протягом звітного періоду виконано наступну роботу:
           1. Планування роботи відділу.
           2. Робота з документами (відповіді на контролі, розробка наказів, подання звітів).
           3. Проведення нарад з керівниками структурних підрозділів відділу.
           4. Культурно-мистецька діяльність відповідно до Програми розвитку культури і 
духовності на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням сесії Каховської міської ради від 
21.12.2017  №910/49,  додатку до Програми «Плану основних міських культурно-мистецьких 
заходів на 2021 рік».

Культурно-мистецька діяльність:
1. 22.01.2021 р. проведено мітинг з нагоди річниці Соборності та Свободи України. 
2.  У  міській  універсальній  бібліотеці  з  18.01.  до  23.01.2021  року  було  створено

книжково-історичну полицю «Соборна Україна: від ідеї до сьогодення».
3.  У міській універсальній бібліотеці з  25.01.  до 30.01.2021 року було організовано

книжкову виставку-пам'ять «Герої Крут — наша слава, наша історія».
4.  У  міській  універсальній  бібліотеці  29.01.2021  року відбулося  знайомство  з

історичною подією «Крути – наш біль, наша слава, наша пам'ять».
5.  У  міській  універсальній  бібліотеці  організовано  виставку  однієї  книги  «Радість

висоти» (до 80-річчя від дня народження української поетеси Ганни Чубач (1941–2019); з
циклу заходів «Літературний календар письменників-ювілярів»).



          Відділом містобудування та архітектури за січень 2021 року проведено відповідну роботу:
          1. Підготовлено 9  проєктів  рішень для розгляду на засіданні  виконавчого комітету
Каховської міської ради.
          2. Підготовлено та прийнято 8 проєктів рішень виконавчого комітету Каховської міської
ради.
          3. Підготовлено та прийнято 3 рішення сесії Каховської міської ради.
          4. Розглянуто звернень: від громадян міста — 24, від юридичних осіб — 28.
          5. Видано 3 ордера на проведення земляних робіт.
         6. Проведено 4 візуальних обстеження стану рекламоносіїв на території міста Каховка
на предмет дотримання вимогам Правил розміщення.
       7. Розроблено проєкт програми  «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої
реклами на території Каховської міської територіальної громади».
          8. Підготовлено та надіслано понад 70 Додаткових угод до Договорів про тимчасове
користування  місцями  розташування  рекламних  засобів  у  зв язку  із  зміною  реквізитівʼ
виконавчого комітету Каховської міської ради.
          9. Видано 2 довідки про відсутність забудови на земельній ділянці.
         10. Видано 2 висновки по землевпорядній документації.
         11. Видано 6 дозволів на тимчасове зберігання будівельних матеріалів.
         12. Підготовлено 1 викопіювання з Генерального плану м.Каховка.
         13. Опрацьовано 20 контрольних документів,  які надходять від Херсонської обласної
державної адміністрації.
       14.  Проведено 8 перевірок із виконання земляних робіт та зберігання будматеріалів із
залученням  спеціалістів  відділу контролю  за  додержанням  законодавства  про  працю,
благоустрій та паркування транспортних засобів.
       15. Здійснюється  співпраця з  ПрАТ  «Херсон-Діпромісто» із  виконання містобудівної
документації «Внесення змін до плану зонування м.Каховка Херсонської області».
         16.  Направлено  матеріали   на   експертизу  із  розгляду  проєкту  «Реконструкція
вул.Набережної в м.Каховка Херсонської області».
        17. Начальником відділу взято участь у архітектурно-містобудівній раді при управління
містобудування  та  архітектури  Херсонської  обласної  державної  адміністрації,  де  було
розглянуто питання:
        -  проєкт  містобудівної  документації  «Внесення  змін  до  плану  зонування  м.Каховка
Херсонської області»;
        - проєкт «Реконструкція вул.Набережної в м.Каховка Херсонської області».
     18. Кожного   тижня   здійснювались   дводенні  виходи   із   перевірки  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.

           Протягом січня 2021 року відділом міського господарства, надзвичайних ситуацій,
обліку  житла відпрацьовано  149  контрольних  документа,  розглянуто  6  звернень  від
мешканців Каховської міської територіальної громади, надіслано 30 листів (телефонограм),
підготовлено 9 проєктів рішень виконавчого комітету Каховської міської ради (у тому числі 3
рішення стосовно мобілізаційної роботи – гриф ДСК), 5 проєктів рішень сесії  Каховської
міської ради. Надано 1 довідку по пожежі.

Здійснено 12 оглядів дотримання правил благоустрою. Участь у комісіях, нарадах — 8.
Проведено  1  засідання  постійної  місцевої  комісії  ТЕБ  та  НС та  участь  у  5  селекторних
нарадах,  засіданнях  регіональної  комісії  з  питань  ТЕБ  та  НС  та  штабу  територіальної
оборони міста.

Проводилась робота з координації подолання наслідків негоди.



Протягом  звітного  періоду  працівниками  відділу  надавались  усні  роз’яснення
мешканцям міста з житлово-комунальних питань.

Каховська міська ланка територіальної  підсистеми єдиної  державної  системи,  всі  її
служби  та  підрозділи, як  і  раніше, до  28  лютого  2021  року  функціонують  у  режимі
надзвичайної  ситуації,  карантинні  заходи  відповідно  до 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»
виконуються.

Затверджено План заходів щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків
на території Каховської міської територіальної громади у 2021 році та План роботи постійної
комісії  з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Каховській
міській раді на 2021 рік.

Готується план залучення військовозобов'язаних до військової служби за контрактом
на 2021 рік. 

Розпочато заходи  проведення  приписки  юнаків до  призовної  дільниці  Каховського
об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Здійснено обробку документів від громадян, пов’язаних із втратою свідоцтв про право
власності, та оформлення дублікатів свідоцтв про право власності на житло – 4 справи та
приватизацією державного житлового фонду – 1 справа.

Здійснено  обробку  документів  від  громадян,  пов’язаних  із  взяттям  на  квартирний
облік, – 1 справа.

Проведено розрахунки площ квартир, що приватизуються безоплатно, та розрахунки
вартості надлишків загальної площі квартири.

Підготовлено розпорядження Каховського міського голови «Про передачу у приватну
власність квартир» – 1 справа.

Проведено 1 засідання міської громадської комісії з житлових питань.

            Протягом січня 2021 року відділом реєстрації місця проживання осіб надано понад
910 адміністративних послуг. Було проведено наступну роботу:

1. Зареєстровано місце проживання – 63 особам.
2. Знято з реєстрації місця проживання – 177 осіб.
3. Оформлено та видано довідок про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання

особи – 430. 
4. Оформлено  та  видано  довідок  про  склад  сім’ї  або  зареєстрованих  у  житловому

приміщенні / будинку осіб – 240.
5. Підготовлено  інформацію  на  запити  суддів,  правоохоронних  органів,  виконавчої

служби, ВВДРВ – на 114 осіб.
6. Через Портал державних послуг iGov отримали послуги – 3 особи.

            Відділ у справах дітей працює згідно з Планом роботи, затвердженим Каховським
міським головою – Віталієм Немерцем. Протягом звітного періоду:

Здійснено прийом громадян у кількості 23 особи, відвідувачам надано консультації з
різних питань.

Спеціалістами  відділу  відвідано  за  місцем  проживання  10  сімей,  3 –  спільно  з
представниками Каховського РВП ГУНП.

Виконано 11 контрольних документів.
Взято участь у 14 судових засіданнях.
Згідно з графіком та планом роботи відділу проведено  1 засідання комісії з питань

захисту прав дитини.
Влаштовано 4 дітей до КЗ «Центр соціально-психологічної реабілітації» Херсонської

обласної ради.



Підготовлено документи та взято участь у засіданні виконавчого комітету Каховської
міської ради (3 проєкти рішень) та сесії Каховської міської ради (3 проєкти рішень).

Родинам, які опинились в складних життєвих обставинах і проживають на території
Каховської  міської  територіальної  громади,  надано  33  продуктових  набори,  одяг,  взуття,
іграшки, канцелярське приладдя.

            Відділом у справах молоді та спорту в січні 2021 року було проведено таку роботу:
1) Підготовлено інформацію на контрольні документи (17 документів).
2)  Проведено  роботу  щодо  збору  необхідної  інформації  та  формування  державної

статистичної звітності за формою № 2-ФК (річна) «Звіт з фізичної культури і спорту» за 2020
рік  та  додатків  до  звіту.  2  лютого  2021  року  звіт  2-ФК  (з  додатками)  було  подано  до
Департаменту  реалізації  гуманітарної  політики  Херсонської  обласної  державної
адміністрації.

3)  Проведено консультативні зустрічі зі старостами 5 сіл, приєднаних до Каховської
міської  територіальної  громади,  з  метою  визначення  напрямків  роботи,  налагодження
співпраці і взаємодії з питань розвитку молодіжної політики та розвитку фізичної культури та
спорту.

4) Підготовлено 7 проєктів рішень сесії Каховської міської ради:
            -  «Про  хід  виконання  міської  Програми  розвитку  фізичної  культури  і  спорту  в
м.Каховка на  2018-2022  роки,  затвердженої  рішенням  сесії  міської  ради  від  21.12.2017
№907/49  «Про  Програму  розвитку  фізичної  культури  і  спорту  в  м.Каховка на  2018-2022
роки» у 2020 році»;
           -  «Про хід виконання міської Програми розвитку Українського козацтва на 2017-2021
роки,  затвердженої  рішенням  сесії  міської  ради  від  22.12.2016  №479/26  «Про  міську
Програму розвитку Українського козацтва на 2017-2021 роки» у 2020 році»;
          -  «Про  хід  виконання  міської  комплексної  Програми «Молодь»  на  2017-2021 роки,
затвердженої рішенням сесії міської ради від 24.11.2016 №420/23 «Про міську комплексну
програму «Молодь» на 2017-2021 роки» у 2020 році»;
         -  «Про  хід  виконання  в  2020  році  міської  Програми  «Стипендії  міської  ради  для
обдарованої молоді»;
          -  «Про  внесення  змін  до  рішення  сесії  міської  ради  від  12.12.2017  №907/49  «Про
Програму розвитку фізичної культури і спорту в м.Каховка на 2018-2022 роки» на 2021 рік»;
         - «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2016 №479/26 «Про міську
Програму розвитку Українського козацтва на 2017-2021 роки» на 2021 рік»;
         - «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 24.11.2016 №420/23 «Про міську
комплексну Програму «Молодь» на 2017-2021 роки» на 2021 рік».

5) На  офіційному  сайті  Каховської  міської  територіальної  громади оновлено
інформацію «Інформація про підсумки XІХ Відкритих міських змагань дитячих козацьких
організацій на Кубок пам’яті сотника Українського козацтва Станіслава Панаска в 2020 році».

6) Здійснюється  координація  діяльності  та  проведення  робіт  щодо  утримання  у
належному санітарно-технічному стані СК «Олімпійський» та спортивних майданчиків.

7) Спільно  з  іншими  відділами  та  управліннями  Каховської  міської  ради,
громадськими організаціями та ініціативними групами організовано та проведено козацькі та
молодіжні заходи:
            - 4 січня 2021 року відбулось засідання оргкомітету із проведення міських заходів до
Дня Соборності України та Дня пам’яті Героїв Крут (5 чол.);



           - 14 січня 2021 року в онлайн-форматі  відбувся оргкомітет  із проведення заходів до
Дня закоханих. У засіданні взяли участь представники молодіжних громадських організацій,
ініціативних груп та активісти молодіжного руху міста: Ольга Радіонова (ГО «МО «Нічна
мана»), Владислава Базилевич (ІГ «Збережемо нашу історичну спадщину»), Софія Сошнікова
(ІГ «ГУК»), Олеся Мінська (ГО «Мотоклуб «Колеса Дракона»), Вікторія Римар (ІГ «Команда
«Гори  по  коліна»)  та  президенти  шкільних  парламентів  старшокласників –  Мирослава
Трофимчук, Жанна Захарченко та Анна Ігнатьєва. У ході зустрічі кожен учасник представляв
свої ідеї та творчі задумки з урахуванням карантинних обмежень;
           - 12-26 січня 2021 року проводилася дистанційна Вікторина до Дня пам'яті Героїв Крут
(13 чол.);
           -  22  січня  2021  року  відбулось  урочисте  покладання  квітів  за  участю  активістів
молодіжного та козацького руху міста з нагоди Дня Соборності України (7 чол.);
           - 25 січня 2021 року проведено засідання міської Ради з питань молодіжної політики
при виконавчому комітеті  Каховської  міської  ради (10 чол.).  На розгляд членів  ради було
запропоновано 11 питань. Враховуючи кадрові зміни та створення старостинських округів,
секретарем  ради  Владиславою  Базилевич  були  озвучені  зміни,  які  вже  відбулися  та
запропоновано  оновлення  складу  ради.  Тож  тепер  до  нашої  молодіжної  спільноти
приєднаються і представники старостинських округів. Про підсумки роботи міської Ради з
питань молодіжної політики при виконавчому комітеті Каховської міської ради у 2020 році та
інформацію про фінансове забезпечення міської комплексної Програми «Молодь» та міської
Програми «Стипендії міської ради для обдарованої молоді» у 2021 році розповіла начальниця
відділу  у  справах  молоді  та  спорту  –  Лідія  Левчик.  Також  вона  окреслила  План  роботи
міської Ради з питань молодіжної політики на 2021 рік, пропозиції до якого протягом кількох
місяців надавали громадські організації та молодь. Цікавою та корисною стала інформація
Ольги Радіонової, координатора діяльності робочої групи  із підготовки проєкту Положення
про Молодіжний центр міської ради, депутата Каховської міської ради,  «Про Молодіжний
центр  в  Каховці».  Тема  створення  молодіжного  центру  не  нова.  Минулого  року  завдяки
старанням Ольги Радіонової та робочої групи із створення центру, ми були за один крок від
його відкриття.  А тепер з новими силами сподіваємось на перемогу в проєкті. Про рішення
міської  комісії  із  призначення персональних  стипендій  Каховської  міської  ради  для
обдарованої  молоді  на  2021 рік  доповів  Сергій  Кашулін,  заступник начальника  відділу  у
справах  молоді  та  спорту,  секретар  міської  комісії  із призначення стипендій  Каховської
міської ради для обдарованої молоді на 2021 рік. Про проведення щорічної акції «Молодь при
владі» в м.Каховка в 2020 році доповіла Анастасія Затуринська. Навіть під час обмежень,
викликаних поширенням коронавірусної хвороби, молодь змогла долучитися до цікавих та
перспективних заходів.  Говорили і  про підсумки міського конкурсу соціальних проєктів  і
програм з молодіжних проблем на отримання муніципальних грантів на 2021 рік, а також
міські заходи щодо відзначення в Каховській міській територіальній громаді Дня Соборності
України та Дня пам’яті Героїв Крут в січні 2021 року;
          - 27 січня 2021 року відбулося засідання міської координаційної ради з питань розвитку
Українського  козацтва  (14  чол.).  На  початку  засідання  всі  присутні  вшанували  пам’ять
загиблих в різні часи історії нашої країни козаків хвилиною мовчання. Коордрада підвела
підсумки роботи за 2020 рік та визначилась з планом роботи на 2021 рік. До її складу входять
18 чоловік. У 2020 році було проведено 2 засідання. За підтримки міської координаційної
ради протягом 2020 року було проведено 50 заходів  в рамках міської  Програми розвитку
Українського козацтва (в 2019 – 52, в 2018 – 54, в 2017 – 57, в 2016 – 43), в яких взяло участь
3267 чоловік (в 2019 – 8348 чол., в 2018 – 6301 чол., в 2017 – 5694 чол., в 2016 – 4041 чол.).
Згідно з карантинними вимогами деякі заходи відбувались з обмеженою кількістю учасників,
а деякі – переведено у дистанційний або онлайн формат. Було представлено інформацію про
роботу в 2020 році Каховського громадського формування з охорони громадського порядку
«Щит».  У звіті  було також відзначено Каховське козаче товариство, яке зусиллями писаря
Олександра  Глущенка  створює  свою  історію.  Фото  та  відеоматеріали  з  усіх  заходів



розміщуються  в  Інтернеті  в  групі  «Каховське  козаче  товариство».  Було розглянуто
фінансовий  звіт  за  2020  рік.  На  проведення  заходів  Програми  було  виділено  з  міського
бюджету 37698 грн. (в 2019 – 50 тис. грн., в 2018 – 43400 грн., в 2017 – 20 тис. грн.). З 2012
по 2016 рік заходи Програми не фінансувались. Розглянуто та обговорено проєкт орієнтовних
витрат на заходи міської Програми розвитку Українського козацтва у 2021 році. Планується
виділення з міського бюджету 30 тис грн. Почесний отаман Каховської паланки УДЮТ «Січ»
Микола Огданець проінформував присутніх про підсумки XІХ Відкритих міських змагань
дитячих козацьких організацій на Кубок пам’яті сотника Українського козацтва Станіслава
Панаска в 2020 році.  Проведення  семінару  з обговорення Положення змагань на 2021 рік
заплановано на 05 лютого 2021 року. Коордрада розглянула проєкт рішення виконкому «Про
Положення та склад міської координаційної ради з питань розвитку Українського козацтва
при виконавчому комітеті міської ради». До складу коордради одноголосно було прийнято
отамана Малокаховського куреня Війська Запорозького Євгена Коновальчука. На завершення
коордрада затвердила План роботи на 2021 рік;
           - 29 січня 2021 року, у День пам’яті Героїв Крут, активна молодь Каховської міської
територіальної  громади  зібралась  за  «круглим  столом» .На  початку  засідання  Галина
Гондарева,  заступник  Каховського  міського  голови,  закликала  присутніх  вшанувати
хвилиною  мовчання  пам’ять  Героїв  Крут  та  наших  сучасних  героїв,  які  продовжують
боротися  за  вільну  та  незалежну  Україну.  Учасники  «круглого  столу» переглянули
документальний  фільм  «Крути:  як  відрізнити  історичну  правду  від  міфу» та  відеоролик
«Ліцей імені Героїв Крут (м.Львів)  «У полі під Крутами». Денис Костиря –  вчитель історії
ЗОШ  №4,  як  головний  спікер  заходу, висвітлив  історичну  подію  та  запропонував
обговорення документального фільму з учасниками молодіжного «круглого столу». Депутат
Каховської міської ради Віктор Зубков продемонстрував фотографії та поділився особистими
враженнями від  поїздки  на  історичне  місце  події.  Головний спеціаліст  управління  освіти
Оксана Круковська розповіла присутнім про національно-патріотичне виховання в закладах
освіти у 2020 році. З 12 по 26 січня  2021 року  відділ у справах молоді та спорту спільно з
Каховським козачим товариством та управлінням освіти проводили  дистанційну Вікторину
до Дня пам’яті Героїв Крут. Начальниця відділу у справах молоді та спорту Лідія Левчик та
головна спеціалістка управління освіти Оксана Круковська привітали учасників та призерів
Вікторини  та  нагородили  грамотами  та  пам’ятними  подарунками:  І  місце –  Олександр
Морозов  (Малокаховський ЗЗСО);  ІІ  місце –  Жанна  Захарченко (Каховська  ЗОШ  №3) та
Місюра Діана (ВПГ  «Сіроманці» ЦДТ); ІІІ місце – Анастасія Пляшечук (Роздольденський
ЗЗСО) та Анастасія Вачаєва (Каховська ЗОШ  №5). 21 січня  2021 року  до Дня Соборності
відділ організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю
проводив  онлайн-конференцію  «Час  історичного  вибору».  Під  час  засідання  «круглого
столу» депутат  Каховської  міської  ради  Віктор  Зубков  та  головна  спеціалістка  відділу
організаційно-кадрової  роботи,  інформаційної  політики  та  взаємодії  з  громадськістю
Владислава Базилевич привітали учасників і  призерів.  Вручили подяки учасникам: Жанні
Захарченко (Каховська ЗОШ №3), Діані Місюрі (гурток «Сіроманці» ЦДТ), Юлії Жиденко
(КНВК  «Каховська  гімназія»),  Максиму  Крюковському  і  Нонні  Хозреванідзе
(Малокаховський ЗЗСО). А призерів: Софію Осадчук (І місце, ЗОШ №5), Ельвіру Гулієву (ІІ
місце,  ЗОШ  №6),  Софію  Костіну  (ІІ  місце,  ЗОШ  №4),  Тетяну  Дивульську  (ІІІ  місце,
Коробківський ЗЗСО) вітали почесними грамотами. Цікаві історичні нариси відомих авторів
з різних періодів життя нашої країни стали подарунками від голови депутатської комісії з
питань освіти, культури, охорони здоров я, молоді, спорту і туризму Вегандза Мясникяна, якіʼ
вручив призерам Віктор Зубков. Поділилися інформацією щодо початку реалізації проєктів-
переможців  конкурсу соціальних  проєктів  та  програм з  молодіжних проблем на  2021 рік
Світлана Стрельчук та  Юрій Скляр.  Учасники молодіжного «круглого столу»  –  учнівська
молодь  територіальної  громади,  активісти  молодіжних  громадських  організацій  та
ініціативних груп, представники влади –  вирушили урочистою ходою до Козацького скверу,
де вшанували пам’ять загиблих Героїв хвилиною мовчання та покладанням квітів.



8)  Спільно  з  іншими  відділами  та  управліннями  Каховської  міської  ради,
громадськими  організаціями  та  ініціативними  групами  організовано  та  проведено
фізкультурно-спортивні заходи:

-  30-31 січня 2021 року в приміщенні шахового клубу МПК «Меліоратор» відбувся
відкритий Чемпіонат Каховської міської територіальної громади з блискавичних шахів (бліц)
2021 року. Організатори змагань: Федерація шахів м.Каховка спільно з відділом у справах
молоді  та  спорту  Каховської  міської  ради,  за  організаційної підтримки відділум культури
Каховської  міської  ради.  У змаганнях  взяли  участь  шахісти  з  Каховки,  Нової  Каховки,
Роздольного (всього 25 учасників);

-  31  січня 2021  року  в  приміщенні  ДЮСШ  відбулось  організаційне  засідання
представників  команд-учасниць,  на  якому  розглядались  питання  проведення  Суперкубку
каховської міської територіальної громади з футзалу ім. О.Гатила 2021 року та Кубку ліги з
футзалу 2021 року. Змагання розіграшу кубків триватимуть з 06 лютого по 14 березня 2021
року (ігровий день – неділя). У двох змаганнях загалом візьмуть участь 15 команд з Каховки,
Малокаховки, Роздольного та Коробків. 

9) Розміщено  4  публікації  на  офіційному  сайті  Каховської  міської  територіальної
громади, 6  публікацій  на  сторінці  Каховської  міської  територіальної  громади  у  мережі
Facebook та 4 публікації в газеті «Каховська зоря».

          За січень 2021 року до канцелярії загального відділу надійшло розпоряджень голови
Херсонської  обласної  державної  адміністрації,  доручень  голови  Херсонської  обласної
державної адміністрації та його заступників, листів від органів вищого рівня та інших листів у
загальній кількості – 889 од.

Прийнято:
- звернень громадян — 288 од.,
- депутатських звернень — 4 од.,
- інформаційних запитів — 8 од.,

  - листів, заяв та запитів від юридичних осіб — 195 од.
Отримано у відділеннях поштового зв’язку 11 пакетів та посилок з заявленою цінністю.
Зареєстровано  19  судових  повісток;  доручень  Каховського  міського  голови,  планів

заходів та графіків — 5.
Вихідної  кореспонденції  було  зареєстровано  722  од..  З  них  було  підготовлено  та

запакетовано  231  простий лист  та  67  листів та  пакетів з  повідомленням.  Кур’єрською
доставкою працівниками відділу доставлено 231 документ.

На  особистому  прийомі  Каховського  міського  голови  побувало  10  громадян  та  2
ініціативні групи мешканців Каховської міської територіальної громади у загальній кількості
— 18 осіб. 

Надано консультації та роз’яснення 186 громадянам.
Підготовлено  та  подано на  розгляд виконавчого комітету  Каховської  міської  ради

проєкт рішення про роботу із зверненнями громадян у 2019 році.
Проведено роботу  із підготовки до тривалого зберігання справ з  питань звернень

громадян за 2020 рік в кількості 68 од.
Постійно  надаються  консультації  та  проводиться  роз'яснювальна  робота  з

працівниками Каховської  міської ради з питань ведення діловодства, роботи із зверненнями
громадян, із запитами на публічну інформацію.

Підготовлено  та  проведено  1  засідання  виконавчого  комітету  Каховської  міської
ради,  на  яких  було  розглянуто  і  прийнято  34  рішення.  Для  членів  виконавчого  комітету
роздруковано 578 комплектів примірників проєктів рішень. Прийняті рішення з відповідними
додатками сформовано у справи відповідно до вимог Регламенту виконавчого комітету.

Усю вихідну документацію виконавчого комітету та іншу документацію відділів та
управлінь у січні 2021 року було сформовано і підшито у справи в кількості 79 од.  

Виконувався  облік  виданих  бланків  листів  виконавчого  комітету  і  міської  ради,



розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету та сесій міської ради. За січень
2021 року даної документації видано 815 од. 

Загальним відділом постійно проводилась робота щодо забезпечення сталої роботи
та функціонування управлінь та відділів міського виконавчого комітету.

Кожного робочого дня виконувалась технічна робота з сайтом (розміщення проєктів
рішень  виконавчого  комітету,  сесії,  розпоряджень,  нормативних  документів,  новин,
оголошень та  ін.;  зняття  з  публікації  прийнятих проєктів  рішень виконавчого комітету та
сесії).

А також:
            - Здійснено оновлення бухгалтерських програм M.E.Doc, Єдине вікно та Мережа.
            - Підключено ЦНАП до IGOV.
            - Підготовлено документи та сформувано запити на отримання посилених 
сертифікатів та ключів від ІДД ДФС.
            - Здійснено консультації співробітників з технічних питань та програмного 
забезпечення.
            - Налагоджено роботу із підключення до Системи електронної взаємодії органів 
виконавчої влади.
            - Здійснено підготовку та обслуговування системи «Голос» до сесії Каховської міської 
ради.
            - Проведено поточне обслуговування  3 робочих станцій.
            - Налагоджено роботу принтерів після технічного збою.
          -  Здійснено забезпечення прямих трансляцій пленарних засідань на хмарний сервіс
YouTube.
        -  Проведено архівування знятих відеоданих.  Конвертація,  оптимізація,  забезпечення
доступності  відеоданих для співробітників  виконавчого комітету.  Забезпечено доступність
відкритих відеоданих.
        -  Здійснено  технічне  обслуговування  локальної  мережі  виконавчого  комітету:
виправлень  аварійних  з'єднань,  тестування  обміну  меду  робочими станціями,  оптимізація
спільної роботи співробітників.
        - Здійснено періодичне сервісне обслуговування робочих станцій виконавчого комітету
(оновлення ПЗ, тестування продуктивності, усунення вузьких місць в обміні даними).
       - Виконано планове сервісне обслуговування підмінного фонду (перевстановлення ПЗ,
діагностика, ремонт систем охолодження, заміна несправних компонентів).
       -  Здійснено  технічне  обслуговування  друкуючих  пристроїв  Kyocera  (заміна  тонера,
очищення бункерів відпрацювання).
          -  Проведено  технічну  підтримку  відділу  державної  реєстрації  (обробка  дротових
з'єднань, усунення конфліктів, настроювання робочих станцій, оптимізація роботи в мережі
Інтернет).
      -  Здійснено  оперативне  реагування  для  усунення  аварійних  ситуацій  в  мережі
виконавчого  комітету,  а  також –  виправлення  помилок  в  роботі  обладнання,  операційних
систем.
          - Надано технічну допомогу співробітникам у реалізації складних задач обробки даних
(таблиці, презентації, фото, відео). Усунено збої обробки.
       -  Здійснено  профілактику  безпеки  руху  даних  в  мережі,  контроль  доступу  ззовні,
антивірусний контроль в ОС Windows, оптимізація ОС Linux.
         Щоденно,  в  тому  числі  у  вихідні  дні,  проводилася  перевірка  стану  теплового
обладнання  будівлі  виконавчого  комітету  та  підвальних  приміщень.  Вжито  заходів  із
усунення  несправності  в  тепломережі  в  залі  засідань  на  ІІІ поверсі.  Під  час  ожеледиці
проводились роботи з посипки пішохідних доріжок та ганку виконавчого комітету піском.
Проводилася закупівля необхідного обладнання, канцелярського приладдя, поштових марок,
мийних  засобів  для  технічного  персоналу,  тощо.  Складались  авансові  звіти  та  інша
документація для відділу бухгалтерського обліку та звітності.  Оформлювались договори з



організаціями  та  установами,  з  якими  співпрацює  виконавчий  комітет  Каховської  міської
ради. Складено звіт про споживання електроенергії за місяць, підготовлено додаткові угоди
на споживання електроенергії. Технічний персонал відділу кожного робочого дня виконував
прибирання приміщень (прибиральниці), робітник із обслуговування будівлі проводив обхід
будівлі виконавчого комітету та прилеглих територій, посипав піском сходи, доріжки, пандус,
прибирав сніг, проводив поточний ремонт електричного приладдя, електромереж, приміщень
виконавчого комітету, забезпечував структурні підрозділи виконавчого комітету папером для
друку, виконував заправки картриджів, брав участь у роботі із усунення неполадок приладдя
тепломереж, тощо.

           Управлінням освіти протягом звітного періоду:
           1.Підведено підсумки щодо стану травматизму в закладах освіти.
           2. Оновлено мережу закладів освіти Каховської міської територіальної громади на 
2020/2021 навчальний рік.
           3. Проведено Різдвяні свята в закладах освіти.
           4. Проведено заходи до святкування Дня Соборності України в закладах освіти 
(22.01.2021).
           5. Проведено заходи в закладах освіти із вшанування пам’яті жертв Голокосту 
(27.01.2021).
           6. Проведено заходи в закладах освіти із вшанування 29-ї річниці бою під Крутами.

          У січні  2021 року  управління праці та соціального захисту населення виконало
наступну роботу.

           Протягом звітного періоду відділом державних соціальних допомог:
           прийнято особових справ – 459;
           прийнято заяви з сайту Міністерства – 18;
           призначено: державних допомог – 343, субсидій – 180;
           зроблено запитів та отримано відповідей про доходи: ДФС –142, ПФУ –  34;
           зроблено запитів до інших УПСЗН – 22;
           зроблено запитів до ПФУ – 1;
           зроблено запитів до фонду соціального страхування – 16;
           зроблено запитів до Центру зайнятості – 3;
           зроблено перевірку заявників щодо підприємницької діяльності – 320 осіб;
           надано консультацій – 482;
           надано довідок – 87;
           надруковано витягів з протоколу рішення комісії – 65; 
           надано відповідей на жалоби: на гарячу лінію – 8, на Департамент – 7, особисто 
заявнику – 2;        
           зроблено відповідей на контрольні документи: разові – 16, щовівторка – 8, щочетверга 
– 4, щомісячні – 9, щоквартальні – 2, щопівроку –1, щороку – 1, ОДА – 10;
           звіт на ДФС по отримувачам допомог – на 971 осіб;
           списано в архів –19 особові справи;
           оброблено особові справи, які надійшли з Центру – 39 особові справи;
           підготовлено особових справ по запиту в інші управління – 1;
           сформовано реєстрів по субсидії – 110;
           введено в дію нових тарифів – по 7 підприємствах;
           зроблено корекцію отримувачів субсидії: зупинено – 1 субсидій, відновлено – 4 
субсидій;



          зроблено перерахунок субсидій: в автоматичному режимі – 3664, в ручному режимі – 
1548.

           Активна база отримувачів: субсидії ЖКП – 5251 осіб, субсидії СГТП – 1, державних 
допомог –  2890 осіб.
          У листопаді 2020 року особи, зареєстровані в Донецькій, Луганській областях та АР
Крим, в м.Каховка не реєструвалися та довідок про взяття на облік внутрішньо переміщеної
особи не отримували.  Наразі на обліку перебуває 162 сім’ї, в яких 233 особи, у тому числі:
          - осіб, переміщених з Донецької та Луганської областей – 200;
          - осіб, переміщених з АР Крим – 33 осіб.  
          Із загальної кількості внутрішньо переміщених осіб:
          - працездатного віку – 94;
          - дітей – 48;
          - інвалідів – 13;
          - пенсіонерів за віком – 78.
         Через карантин на всій території України та відповідно до Закону України від 30.03.2020
№540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення
додаткових  соціальних  та  економічних  гарантій  у  зв’язку  з  поширенням  корона  вірусної
хвороби» в управлінні  не здійснюються заходи із  скасування довідок про взяття на облік
внутрішньо  переміщених  осіб  через  їх  тривалу  відсутність  за  місцем  тимчасового
проживання в м.Каховка, усі належні соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам в
управлінні нараховуються та виплачуються в автоматичному режимі.
           По місцевому бюджету профінансовано за грудень – 278 935,02 грн.:
- Забезпечення перевезення – 175 000,00;
- Компенсація  на  проїзд  пільгових  категорій, які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи – 2 000,00;
- Пільги на послуги зв’язку – 8 797,41;
- Зубопротезування пільгових категорій – 11 645,00;
- Виплата компенсації громадянам, які надають соціальні послуги – 3 627,30;
- Стипендія УБД, яким 90 і більше років – 1000,00;
- Матеріальна допомога – 62650,00;
- Виплата пільг почесним громадянам міста – 960,78;
- Адресна грошова допомога вдовам військовослужбовців, загиблих в АТО – 12000,00;
- Пільги на послуги зв’язку  особам з інвалідністю по зору – 1254,53.
-

По державному бюджету профінансовано за грудень – 12 937 775,92 грн.:
- Допомога сім’ям з дітьми – 5 228 390,42;
- Надання  щомісячної  адресної  допомоги  внутрішньо  переміщеним  особам  для
покриття  витрат  на  проживання,  в  тому  числі  на  оплату  житлово-комунальних  послуг  –
73 727,45;
- Придбання технічних засобів реабілітації та санаторно-курортне лікування для осіб з
інвалідністю – 911 612,94;
- Матеріальна допомога особам з  інвалідністю та малозабезпеченим – 3 538,00;
- Санаторно-курортне дітей з ДЦП – 19 100,00;
- Субсидія, пільги – 6 657 114,64;
- Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(cанаторно-курортна путівка та відшкодування за відпустку ЧАЕС) – 3097,04;
- Санаторно-курортна путівка та психологічна реабілітація  учасників АТО – 23517,00;
- Матеріальна  допомога військовослужбовцям,  звільненим  з  строкової  служби  –  17
678,43.



           За січень 2021 року управлінням укладено 40 договорів, підготовлено 290 платіжних
доручень,  81  фінансових  та  юридичних  зобов’язань.  По  фінансуванню  допомог  сім’ям  з
дітьми, пільгам і  субсидіям проводяться платежі по 10 банкам та пошту (в місяць кошти
проводяться  у  два  періоди,  за  кожний  період  набирається  по  125  платіжних  доручень,
фінансові і юридичні зобов’язання).
          Закрито особових справ у зв’язку зі смертю та вибуттям в інший район – 132 справи.
         Зроблено наказ на закриття особових справ пільговиків, які померли в листопаді 2020
року.
          Прийнято та занесено до ЄДАРП декларації доходів пільговиків –15 справ.
          Відкориговано довідники в ЄДАРП – 115 різновидів та тарифів.

Надано 3 статті  на сайт Каховської  міської територіальної громади та на сторінку у
Фейсбук.
          Відкориговано 450 особистих карток пільговиків в ЄДАРП.
         Надано роз’яснювально-консультативну інформацію щодо отримання пільг на житлово-
комунальні послуги у грошовій формі – 276 особам.
         Надано  довідок:  багатодітним  сім’ям  для  отримання  ДСД  –  11  осіб; пільгове
зубопротезування – 2 довідки.
           Розроблено та затверджено рішенням Каховської міської ради від 22.12.2020 №76/3
проєкт  Міської  програми  щодо  забезпечення  компенсаційних  виплат  на  пільговий  проїзд
автомобільним  транспортом  окремим  категоріям  громадян  на  автобусних  маршрутах
загального користування «Поліклініка-Лікарня», «ЦСК – вул.Першотравнева» на 2021 рік».

Надано 2 відповіді на «Урядову гарячу лінію».

За  інформацією  Головного  управління  статистики  у  Херсонській  області
відповідно до державних статистичних спостережень за ф.№ 1-ПВ (місячна) станом
на  01.01.2021  року  по  місту  Каховка  заборгованість  із  виплати  заробітної  плати
складає 15 364,0 тис. грн. (649 особа), яку має одне підприємство міста – ПрАТ «Каховський
завод електрозварювального устаткування».

     За інформацією голови правління  ПрАТ «КЗЭСО» борги із виплати заробітної плати
на підприємстві існують через затримку оплати покупців за поставлену продукцію. 

     По  даному  підприємству  складено  графік  погашення  заборгованості  із  виплати
заробітної  плати,  який  передбачає  повне  погашення   боргів  до  квітня  2021  року,  та
вживаються заходи щодо виходу підприємства з кризового стану.

  У січні 2021 року здійснено 1 рейд, перевірено 15 приватних підприємців.
  Зареєстровано 2 колективних договори та 2 зміни до них.

           Проведено 2 засідання комісії з розгляду матеріалів про припинення або поновлення
надання соціальної допомоги.

  Проведено засідання спостережної комісії та нарада з представниками старостинських
округів  Каховської  міської  територіальної  громади  щодо  організації  роботи визначення
переліку  об’єктів  та  видів  робіт  для  відбування  покарання  особами,  яких  засуджено  до
громадських  робіт,  для  виконання  порушниками  адміністративного  стягнення  у  вигляді
суспільно-корисних  робіт  та  для  виконання  порушниками  адміністративного  стягнення  у
вигляді громадських робіт на 2021 рік. 
   На офіційний сайт Каховської міської територіальної громади та до мережі  Facebook
надано 3 інформаційних повідомлення з питань трудового законодавства.

            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 січня



2021 року 6 осіб з інвалідністю забезпечено технічними засобами реабілітації та протезно-
ортопедичними виробами (9 одиниць на суму 283 903,00 грн.).
            Прийнято, оброблено пакети документів на ТЗР та протезно-ортопедичні вироби від 8
осіб, замовлено 21 одиницю технічних засобів реабілітації, до Централізованого банку даних
з проблем інвалідності внесено відповідні доповнення. 
            У ЦБІ сформовано 4 тристоронні договори на забезпечення засобами для пересування

4 осіб на суму 46 655,00 грн.
            Підготовлено до архівації 32 справи померлих осіб з інвалідністю та 1 справа у зв’язку
з втратою статусу.  
             У зв’язку з утворенням Каховської міської територіальної громади від управління
соціального захисту населення Каховської районної ради прийнято: 83 особові справи осіб з
інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення для забезпечення
технічними та іншими засобами реабілітації; 30 особових справ на забезпечення санаторно-
курортним лікуванням (3 – УБД АТО, 4 – особи з інвалідністю внаслідок війни,  2 – учасники
бойових  дій,  21  –  особи  з  інвалідністю  від  загального  захворювання  та  з  дитинства);  2
особові справи на виплату компенсацій  на бензин, ремонт та транспортне обслуговування та
2 особові справи на виплату компенсації за невикористане санаторно-курортне лікування.
            З державного бюджету на 2021 рік передбачено:  
           -  кошти в сумі 16,4 тис грн. на здійснення професійної адаптації учасників АТО. На
обліку  для  отримання  послуг з  професійної  адаптації  перебуває  2  учасника  АТО.
Проводиться робота із укладання договору з Каховською приватною автомобільною школою
товариства сприяння обороні України на навчання 2 осіб;
           - кошти  в сумі 109,6 тиc грн. на психологічну реабілітацію 9 осіб.  Станом на 01.02.2021
року на обліку для отримання послуги з психологічної реабілітації перебуває 3 учасника АТО:
2  особи  обрали  санаторій  для  дітей  з  батьками  «Скадовськ»  у  м.Скадовськ,  1  особа  –
сан.«Світанок» у м.Моршин. Робота за даним напрямом триває;
           -  кошти в сумі 73,1 тис грн.  (на 5 путівок) на відшкодування витрат на послуги з
санаторно-курортного лікування учасників АТО. На обліку для отримання послуг з санаторно-
курортного лікування перебуває 7 учасників  АТО: 3 особи відмовились від путівки; 2 особи
обрали  санаторії  (сан.«Женева»  у  м.Трускавець  та  сан.«ім.Горького»  у  м.Одеса);  2  особи
обирають заклад для отримання послуг. Робота за даним напрямом продовжується. 

      Розподілено 1 путівку в санаторій «Батьківщина» у м.Трускавець особі з інвалідністю
внаслідок війни.

      Підготовлено списки осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для  отримання
компенсації витрат на бензин, ремонт та транспортне обслуговування та надіслано запит до
Центру надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів міста Нова
Каховка.

     Сформовано та надіслано до Департаменту  пакет документів на  влаштування  до
психоневрологічного інтернату 1 особи.

     На рахунки управління надійшло 16,0 тис грн. на компенсацію витрат на послуги з
реабілітації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 року №309
«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
здійснення реабілітації дітей з інвалідністю» зі змінами. Прийнято заяву та пакет документів
від  батьків  на  реабілітацію  1  дитини  з  інвалідністю,  які  обрали  ТОВ  «Міжнародна
реабілітаційна  клініка  Козявкіна»,  ведеться  робота  із  укладання  двосторонньої  угоди  з
установою.
            Підготовлено реєстри до Держказначейства, Ощадбанку, інформацію для Міністерства
фінансів  України  щодо  щомісячного  нарахування  та  виплати  стипендії  10  особам  з
інвалідністю внаслідок війни, які досягли 90-річного віку в сумі 4,0 тис грн. та щомісячної
виплати 3 вдовам загиблих учасників АТО в сумі 15,0 тис грн.
            Видано посвідчення  «Ветеран праці» – 1 особі.



            Прийнято  на  облік  5  особових  справ  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи, від районного УСЗН у зв’язку з утворенням Каховської міської
територіальної громади.

      Проведено перевірки за правильністю та своєчасністю призначення та перерахунку
пенсій  Каховським  відділом  обслуговування  громадян  (сервісним  центром)  ГУ  ПФУ  в
Херсонської області по 53 пенсійних справах.
           Проведено перевірку правильності виплат допомоги  на поховання 86 осіб на суму
670,4 тис грн.
           Ведеться прийом документів від мешканців Каховської міської територіальної громади
на отримання одноразової матеріальної допомоги та здійснюється організація роботи комісії
із питань соціального захисту населення при виконавчому комітеті Каховської міської ради.
Протягом січня 2021 року прийнято 47 заяв від жителів міста на лікування та поховання.
Проведено 3 засідання комісії.   
          Прийнято заяви та пакети документів від 5 осіб на матеріальну допомогу за рахунок
коштів державного бюджету.  Надано матеріальну допомогу 3 особам на загальну суму 2,7
тис грн., підготовлено реєстри до Державної казначейської служби та банківських установ,
інформацію для Міністерства фінансів України.
          Здійснено прийом  та надано консультації і роз'яснення 217 особам, з них:
           - 10  особам  –  з  питань  соціального  захисту  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
          -  139 особам – з питань надання матеріальної допомоги;
          -  2 особам – з питань пенсійного забезпечення;
          - 17 особам – з питань забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
          - 3 особам  – з питань влаштування до геріатричного пансіонату, 
          -  30 особам – з питань забезпечення технічними засобами реабілітації;
         - 16  учасникам  АТО  –  з  питань  санаторно-курортного  лікування,  психологічної
реабілітації, професійної адаптації та надання матеріальної допомоги.
          Протягом січня 2021 року відділом відпрацьовано 49  контрольних документів, з них:
щотижневі – 1, щомісячні – 21, разові – 15, щоквартальні – 6, річні – 6.
         Підготовлено 3 відповіді на звернення громадян. 

      Підготовлено 2 проєкти рішень виконавчого комітету Каховської  міської  ради та 1
проєкт  рішення  сесії  Кахвської  міської  ради  щодо  внесення  змін  до  міської  програми
соціального  захисту  на  2021  рік  та  розміщено  на  офіційному  сайті  Каховської  міської
територіальної громади.      
          На офіційний сайт Каховської міської територіальної громади надано 4 інформаційних
матеріали з питань надання соціальних послуг; до мережі Фейсбук надано 5 інформаційних
матеріалів  з  питань  соціального  захисту   осіб  з  інвалідністю,  дітей  з  інвалідністю  та
учасників АТО. 
        Протягом  січня  2021  року  з  метою  контролю  за  виплатами  державних  соціальних
допомог здійснено:

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

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

З  метою  перевірки  достовірності  наданої  інформації  про  доходи  для  призначення
державих  соціальних  допомог  та  житлових  субсидій  протягом  місяця  зроблено  запити
інформації  до:
           регіонального сервісного центру МВД України (автотранспорт) – 3 особи;
           державної податкової інспекції – на 68 осіб;
           держаного реєстру речових прав на нерухоме майно – на 104 особи;
           центру зайнятості населення – на 21 особу;
           Державної прикордонної служби України – на 3 особи.



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

Проведено роботу з 1 особою, яка притягнута до адміністративної відповідальності за
невиконання батьківських обов’язків (згідно з інформацією Каховського відділу поліції).
          Станом  на  01.01.2021  року  на  обліку  в  управлінні  праці  та  соціального  захисту
населення перебуває 256 багатодітних сімей, в яких налічується 885 дітей. З початку року
видано 53 посвідчення батькам багатодітних сімей та 87 посвідчень дітям.

            Надаємо звіт про роботу фінансового управління за січень 2021 року.
Власні надходження до міського бюджету по загальному фонду за січень 2021 року

склали 15917,3 тис грн, що становить 111,4% до плану, бюджетом додатково отримано 1626
тис грн. Проти фактичних надходжень минулого року надходження власних та закріплених
доходів загального фонду збільшено на 3808,6 тис грн. Фінансовим управлінням проводиться
щоденний моніторинг надходжень податків та зборів до міського бюджету.

За  звітний  період  підготовлено  23  розпорядження  на  фінансування  головних
розпорядників  коштів  міського  бюджету,  підготовлено  63  інформації  на  контрольні
документи  Херсонської  обласної  державної  адміністрації  та  департаменту  фінансів,
зареєстровано 9 довідок про внесення змін до розпису міського бюджету. Обсяг фінансування
головних розпорядників коштів у січні по загальному фонду склав – 13510,6 тис грн. (без
урахування  видатків,  які  проводяться  за  рахунок  цільових  субвенцій  з  державного  та
обласного бюджетів) та по захищених статтях виконано без кредиторської заборгованості.
Кредиторська заборгованість  із  оплати праці  і  нарахування на  заробітну плату станом на
01.02.2021 року складає 1506,7 тис грн.  по управлінню освіти Каховської  міської  ради за
рахунок непропорційного помісячного розподілу освітньої субвенції.

За  січень  2021  року  адміністраторами  Центру надання  адміністративних  послуг
прийнято  та  опрацьовано  1021  заяви  від  суб’єктів  звернення  (із  них  143 адміністративні
послуги в режимі електронного доступу). 

У період з 04.01.2021 до 29.01.2021 року прийнято 47 особу для оформлення паспорту
громадянина України для виїзду за кордон та 65 осіб для  оформлення паспорту громадянина
України у вигляді ID-картки. 

До міського бюджету від роботи Центру надання адміністративних послуг за січень
2021 року надійшло 51,2 тис грн, із них:

- надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з державного
земельного кадастру про земельну ділянку– 21,3 тис грн.;

- реєстрація місця проживання особи та зняття з реєстрації місця проживання особи –
1,0 тис грн.;

- надання інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно – 0,7 тис
грн.;

- оформлення та видача паспорту громадянина України  – 7,2 тис грн.;
- оформлення та видача паспорту громадянина України для виїзду за кордон – 21,0 тис

грн.
За звітний період адміністраторами Центру надано понад 2000 консультацій суб’єктам

звернення.
Складено  10  рішень  по  справі  про  адміністративні  правопорушення  у  вигляді

попередження.
У Центрі працює сервіс для нечуючих або слабочуючих людей. Відтепер нечуючі або

слабочуючі відвідувачі зможуть скористатися простим і зручним сервісом з обслуговування
ConnectPro і в режимі онлайн вільно спілкуватися доступною мовою.

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). 

Щодня  адміністратори  Центру  передають  документи  до  суб’єктів  надання
адміністративних послуг, а саме: відділам Каховської міської ради, Каховському 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 ін.

 Для  поінформованості  населення  на  офіційному  сайті  Каховської  міської
територіальної громади створено розділ «Надання адміністративних послуг», де розміщено
весь  перелік  адміністративних  послуг,  які  наразі  надаються  Центром,  з  інформаційними
картками та бланками заяв.

 Щотижня на сторінках Каховської міської територіальної громади та Центру надання
адміністративних  послуг  у  мережі  Фейсбук  розміщується  актуальна  інформація  про
адміністративні послуги.


	      зроблено перерахунок субсидій: в автоматичному режимі – 3664, в ручному режимі – 1548.
	      Підготовлено списки осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для отримання компенсації витрат на бензин, ремонт та транспортне обслуговування та надіслано запит до Центру надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів міста Нова Каховка.

