
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 травень 2019 року.

1. Відділ економіки, комунального майна та землі повідомляє, що в травні відділом підготовлено
та затверджено проекти рішень міської ради: стосовно реалізації економічної політики - 5
проектів, а також 1 розпорядження міського голови, стосовно питань комунального майна
— 3 проекти рішення міської ради, стосовно питань землі підготовлено та затверджено 55
проектів рішень сесії міської ради та 1 проект рішень виконкому. 
Також  у  травні проведено  спільне  засідання  робочої  групи  з  представників  міської  ради
підприємців  м.  Каховка,  Каховської  міської  незалежної  громадської  спілки  роботодавців  та
платників податків, Каховської міської організації “Дія” з обговорення проектів рішень Каховської
міської  ради  “Про  місцеві  податки  та  збори”  та  “Про  встановлення  ставок  орендної  плати  за
використання земельних ділянок комунальної власності на території м. Каховка”.
Оновлено інформацію  для  розміщення  на  гугл-мапі  об'єктів  малої  приватизації  комунальної
власності міста, які підлягають приватизації у 2019 році.
Проведено звірку взаємних розрахунків за користування місцем розташування рекламних
засобів з ПП “ Каркас”, ФОП Марченко С.М., ФОП Миронов О.С. ,ФОП Кучма Ю.В., ТОВ
“Агрон”  та  роботу  по погашенню заборгованості  зі  сплати  за  користування  рекламними
засобами.
Окрім цього відділом підготовлено запитів та надано 67 відповідей на листи та заяви від
фізичних та юридичних осіб, надано 4 консультації жителям міста, стосовно захисту прав
споживачів.
Поставлено  на  облік  по  виділенню  земельних  ділянок  для  будівництва  та  обслуговування
житлового будинку,  учасника бойових дій який безпосередньо брав участь в АТО.

2.  Фінансове управління звітує,  що в травні надходження до міського бюджету по загальному
фонду  склали  65844  тис.грн,  що  становить  103,1%  до  плану,  перевиконання  становить  2002,1
тис.грн.
Обсяг  фінансування  головних  розпорядників  коштів  у  травні  склав  15173,3тис.грн.,  видаткову
частину  по  захищеним статтям  видатків  (без  урахування  видатків,  які  проводяться  за  рахунок
цільових  субвенцій  з  державного  та  обласного  бюджетів)   виконано  без  кредиторської
заборгованості.  У  травні  2019  року  за  кошти  бюджету  розвитку  (спеціального  фонду)
профінансовано реконструкцію електричних мереж вуличного освітлення – 93,8тис.грн., програма
містобудівної  документації  –  70,0тис.грн.,  громадський  бюджет  –  145,6тис.грн.,  субвенція  на
реконструкція  вуличного освітлення – 190,0тис.грн.,  ремонт водогону ДНЗ № 4 «Горобинка» -
171,1тис.грн.  
У травні 2019 року за рахунок цільових субвенцій з державного та обласного бюджетів проведено
фінансування видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню у сумі 5019,7тис.грн.,
а саме допомоги сім’ям з дітьми – 4409,5тис.грн., пільгам та субсидіям населенню –610,2тис.грн.

3.  Відділ  міського  господарства  повідомляє,  що  в  травні  відділом  відпрацьовано  62  контрольних
документів,  дано відповіді  на 10 звернень від мешканців міста,  підготовлено 4 проекти рішень
виконавчого комітету. Здійснено 28 оглядів дотримання правил благоустрою.
Відповідно до звернень були організовано роботи з оновлення 36  дерев, видалення 3 сухостійних
дерев. Проведені роботи з ліквідації 2 дерев, які були зламанні від погодних умов. 
Протягом  травня  видано  205  карток  на  отримання  вимог  для  відключення  від  мережі
централізованого теплопостачання для подальшого встановлення системи автономного опалення.
Також у травні проведено розрахунки площ квартир, що приватизуються безоплатно та вартості
надлишків загальної площі квартири. Підготувані розпорядження міського голови «Про передачу у
приватну власність квартир» - 11 справ.



4. Управління праці та соціального захисту населення у травні призначило 254 державних допомог, 73
субсидій, призначено  допомоги  на  прожиття  9  ВПО  особам,  додатково  призначено   щорічної
грошової  допомоги до 5 травня 18 особам.
Встановлено статус багатодітної сім’ї 23 сім’ям, 10 громадян міста поставлено на облік осіб, які
вчинили насильство в сім'ї.
Протягом  травня прийнято 63 заяви від жителів міста. Проведено 4 засідання комісії та призначено
одноразову матеріальну допомогу: на лікування - 50 осіб на суму 76,0 тис. грн., на поховання - 4 осіб
на суму 6,0 тис. грн.,  лікувального харчування – 1 особа  на суму  10,6 тис. грн., 2 ВПО на суму
700,0 грн.
За інформацією Головного управління статистики у Херсонській області станом на 01.05.2019 року
заборгованість із виплати заробітної плати по місту Каховка складає 8175,1 тис. грн. (801 особа), яку
мають два підприємства міста:
 - ПрАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування», сума боргу складає 7936,0 тис.
грн. ( 765 осіб);
- ДП «Каховське лісове господарство», сума боргу – 239,1 тис. грн.  (36 осіб).
За складеними актами роботи робочої групи Каховською ОДПІ донараховано 8,6 тис.грн. податку з
доходів фізичних осіб та єдиного податку від здійснення підприємницької діяльності які повністю
та своєчасно надійшли в бюджет,  оформлено 7 найманих працівників,  залучено до реєстрації 4
приватних підприємців.
Протягом травня з підприємствами укладено 13 двосторонніх договорів  на забезпечення ТЗР 58 осіб
(117 одиниць) на суму 160850,2 грн. та 5 тристоронніх договорів на суму 71264 грн.  
Здійснено  сплату  за  10  договорами  в  сумі  89887,2  грн.  та  2  особам  компенсовано  кошти  за
самостійно придбані мобільні телефони в сумі 5147 грн. 
Підготовлено  реєстри  до  Держказначейства,  Ощадбанку,  інформацію  для  Міністерства  фінансів
України щодо щомісячного нарахування та виплати стипендії 22 особам з інвалідністю внаслідок
війни, які досягли 90-річного віку в сумі 2200,00 грн., та  щомісячної виплати 3 вдовам загиблих
учасників АТО в сумі 12,0 тис. грн.
Отримано 2 гарантійні  листи про згоду на оздоровлення 1 учасника  бойових дій,  який приймав
участь в антитерористичній операції.
Прийнято заяви та пакети документів на забезпечення санаторно-курортним лікуванням від 2 осіб з
інвалідністю.
Направлено 1 особу з інвалідністю на санаторно-курортне лікування у санаторій Мінсоцполітики
«Батьківщина» м. Трускавець та 1 особу з інвалідністю з захворюванням хребта та спинного мозку в
сан.«Одеса»  СБУ м. Одеса.
Укладено 8 договір на загальну суму 58400 грн. на оздоровлення 8 осіб з інвалідністю загального
захворювання та з дитинства в санаторії «Арктика» м. Бердянськ та 1 договір на оздоровлення 1
особи з інвалідністю з захворюванням хребта та спинного мозку в сан.«Одеса» СБУ м. Одеса на
суму 22200грн.; 
 Відвідані вдома 13 осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни  І та ІІ груп та учасників
бойових дій Другої Світової війни та вручено  цінні подарунки-  столові сервізи.  
Державними соціальними інспекторами протягом травня 2019 року здійснено:
250 обстеження сімей,  проведених з  метою підтвердження їх права на призначення державних
допомог  та  субсидій,  48  перевірок  достовірності  інформації про  доходи  та  майновий  стан
отримувачів державних допомог. 
По місцевому бюджету профінансовано за травень – 6455053,55 грн.
По державному бюджету профінансовано за   травень   - 323940,50  грн.

5. В травні до загального відділу надійшло 481 звернень громадян  і 6 інформаційних запитів, а ще 488

листів, заяв та запитів від юридичних осіб. Зареєстровано 615 од. вихідної кореспонденції.
На особистому прийомі міського голови побувало 7 громадян та 3 ініціативні групи мешканців
міста  з  загальною  кількістю  15  осіб.  Надано  консультації  та  роз’яснення  342  громадянам.
Підготовлено та проведено 1 засідання виконкому, на яких було розглянуто і прийнято 23 рішення
виконкому.
Загальним  відділом  постійно  проводилась  робота  щодо  забезпечення  сталої  роботи  та



функціонування  управлінь  та  відділів  міськвиконкому,  а  також  надавалась  організаційна  та
технічна допомога в роботі Окружної виборчої комісії  №185. 
Працює “гаряча мобільна лінія” Каховського виконком  - 0504141888, за якою надаються 
консультації громадянам.

6. Відділ державної реєстрації речових прав минулого місяця прийняв 539 каховчан зареєстрував 321
прав власності на нерухоме майно, 180 договорів оренди, 133 договори зміни, 25 обтяження.
Подано  та  оброблено  128  заяв  про  надання  адміністративних  послуг.
Таким чином,   до бюджету Каховської  міської  ради за  здійснення реєстраційних дій надійшло
35500 грн.

7.  Міський  центр  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  в  травні  здійснив  3  обстеження
одиноких матерів з  метою встановлення факту спільного проживання матері  та  дитини.  Також
обстеження умов проживання 16 сімей, що перебувають в складних життєвих обставинах.
Протягом  травня  було  обстежено  35  помешкань  з  метою  здійснення  інвентаризації  стану
утримання житла, яке на праві власності чи користування належить дітям-сиротам, позбавлених
батьківського піклування та особам з їх числа. 
Також з соціального супроводу було знято 1 сім’ю, з позитивним результатом. 1 сім’ю з дитиною,
взято під соціальний супровід. 
У травні було надано 127 соціальних послуг, в тому числі 1 учаснику АТО.
Надано допомогу в оформленні інвалідності особі з числа дітей-сиріт. 1 особі надано сприяння в
отриманні реєстрації місця проживання. 
Здійснено прийом по різним питанням 22 громадян.
У  Каховському  міськрайонному  центрі  зайнятості,  для  осіб,  що  перебувають  на  обліку  як
безробітні  проведено   семінари на тему: «Форми сімейного виховання. Патронатні сім’ї в Україні.
Наставництво» 
В рамках «Дня права» в ЗОШ № 2  проведено семінар для учнів 7 – го класу на тему «Булінг в
шкільному  середовищі,  відповідальність  та  наслідки».  З  нагоди  Всесвітнього  дня  збереження
репродуктивного здоров’я та пам’яті померлих від СНІДу для учнів  Каховського професійного
ліцею  сфери  послуг  проведено  семінар  на  тему  «Збереження  репродуктивного  здоров’я.
Профілактика  ВІЛ»  а  також  вулична  акція  під  час  якої  були  розповсюдженні  інформаційні
матеріали.

8. За травень адміністраторами Центру надання адміністративних послуг прийнято та опрацьовано 743
заяви від суб’єктів звернення (із них 55 адміністративних послуг в режимі електронного доступу).
Також Центром прийнято 208 осіб для  оформлення паспорту громадянина України для виїзду за 
кордон  та 46 осіб для  оформлення паспорту громадянина України у вигляді ID-картки. До 
міського бюджету від роботи Центру надання адміністративних послуг за травень 2019 року 
надійшло 97,7 тис. грн,
За звітний період адміністраторами Центру надано понад 1000 консультацій суб’єктам звернення.
Складено 19 рішення по справі про адміністративні правопорушення у вигляді попередження.

9. Відділом містобудування та архітектури у травні розглянуто 39 заяв від громадян  та  32 звернення 
юридичних осіб. Видано 13 ордерів на проведення земляних робіт. Проведено 11 перевірок 
виконання земляних робіт та  зберігання будматеріалів.
Також у травні  видано 3 будівельних паспорта на будівництво індивідуального житлового 
будинку та господарських будівель.
Окрім цього розглянуті 2 заяви  від замовників по пайовій участі у розвитку інфраструктури м. Каховка
по об єктах:  ʼєктах:  
 -,,Будівництво адміністративної будівлі за адресою: Херсонська обл., м. Каховка, пров. Трубний ,
9" ( сума пайового внеску — 6, 00 тис. грн. ) ;  
 -,,Реконструкція торговельного павільйону під магазин непродовольчих товарів за  адресою: по пров.
Кооперативному, буд. 59 м. Каховка, Херсонської області" (сума пайового внеску — 3,40 тис.грн.). 

10. Відділом у справах дітей у травні здійснено прийом та надано консультації з різних питань 30



громадян. Також відвідано за місцем проживання 18 сімей, 3 яких спільно з ГО “ЩИТ”.
Також у квітні прийнято участь у 5 судових засіданнях.
Проведено День права у СЗОШ №2, 1 засідання комісії з питань захисту прав дитини.
Відповідно до рішення виконавчого комітету Каховської міської двох малолітніх влаштовано до
патронатної родини, 3-х неповнолітніх влаштовано до санаторних закладів. 
Поставлено на облік 4-ро дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. Знято з обліку 3-х
неповнолітніх з позитивною динамікою.
30 дітей облікових категорій прийняли участь у заході-екскурсії присвячену “Дню матері” та “Дню
сім’ї”, було надано солодощі та не великі подарунки. Виготовлено банер.

11.  Відділом  з  питань  депутатської  діяльності  у  травні  були  підготовлені  відповідні  матеріали  та
проведено  дві  адміністративні  комісії.  Отримано  6  протоколів  за  ч.1ст.154,  ст.183,  ст.  152  (4)
КУпАП про адміністративне правопорушення. У загальному обсязі накладено штрафи в розмірі
391 грн;
Гідним чином підготовлені та доведені до депутатського корпусу на розгляд 75 проектів рішень.
Відбулись спільні засідання депутатських комісій до пленарного засідання 78 сесії. Додатково було
оформлено 8 проектів рішень  до проведено  пленарне засідання 78 сесії Каховської міської ради
(загалом в порядку денному 83 проектів рішень).

12. Відділом у справах молоді та спорту за звітний період спільно з іншими відділами міської ради,
громадськими організаціями та ініціативними групами було проведено 11 спортивних заходів (XV
молодіжна  Спартакіада;  ІІ  етап (міський)  родинних змагань "Тато,  мама,  я  -  спортивна  сім'я";
змагання з триборства та стрільби з пневматичної гвинтівки серед паралімпійців, присвячених 74-й
річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; відкритий шаховий турнір, присвячений
74-й  річниці  Перемоги  над  нацизмом  у  Другій  світовій  війні; відкритий  турнір  з  шашок-64;
змагання з боротьби самбо серед юнаків та дівчат (2001-2002, 2003-2004 р. н.) в залік Х юнацьких
спортивних ігор Херсонщини 2019 року;  змагання з бочче серед дітей з інвалідністю «Одне небо –
один світ», присвячені Міжнародному дню захисту дітей; ігри Чемпіонату України та Чемпіонату
Херсонської області серед аматорів з футболу; тощо) та 8 молодіжних і козацьких заходів (табір
“Кам’янська січ - 2019"; участь в козацькій тризні в з нагоди 310-ї річниці заснування Кам’янської
Січі  і  вшанування  пам’яті  кошового  отамана  Костя  Гордієнка;  ІХ  міська  квест-гра  міського
учнівського  парламенту  старшокласників  “Патріот”  «Каховка  різнобарвна;  XV  молодіжна
Спартакіада,  присвячена  Дню  пам'яті  та  примирення,  Дню  Перемоги  над  нацизмом  у  Другій
Світовій  війні  та  пам'яті  каховчан,  які  загинули  в  АТО  в  2014-2017  роках;  фотовиставка
"Пам'ятаємо...", присвячена Дню пам'яті та примиренню і перемозі над нацизмом у Другій світовій
війні; I  етап  Всеукраїнської  дитячо-юнацької  військово-патріотичної  гри  “Сокіл”  (“Джура”);
мандрівка  "Козацькими  стежками";  спільне  засідання  представників  міського  учнівського
парламенту  старшокласників  та  працівників  відділів  міської  ради  щодо  проходження
практики учнями-членами парламенту старшокласників (випускники 10-х класів)  на базі
відділів (управлінь) міської ради влітку 2019 року; тощо). 

13. Відділом культури у травні проведена наступна культурно-мистецька діяльність. 
До Дня пам’яті та примирення  біля меморіалу «Вічний вогонь» відбувся урочистий захід «Перша
хвилина  миру», присвячена  річниці  перемоги  над  нацизмом  -  «1939  –  1945.  Пам`ятаємо!
Перемагаємо!»
9 травня відбувся урочистий мітинг, присвячений Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій
війні  «Ми тебе  збережемо,  відбудуємо знов!  Твої  діти  з  Тобою навік,  Україно!».  А у  міській
універсальній  бібліотеці  пройшла  виставка  “Екскурс  в  історію:  Друга  світова  війна  у  творах
художньої літератури”.
Також на площах біля РБК та МПК «Меліоратор» відбувся святковий концерт від аматорських
колективів міста «Великій Перемозі присвячується».
Також у травні пройшов звітний концерт Каховської школи мистецтв та міський конкурс дитячої
творчості «Зорецвіт талантів»
 До Міжнародного Дня сім’ї та Дня матері в міській універсальній бібліотеці відбувся тематичний
вечір «Свято вдячності. Вітання найріднішим»



У  травні  відбувся  ряд  святкових  заходів  до  Дня  Європи:  День  інформації  «Знайомтесь:
європейська література», Хіт-парад читацьких порад «У подорож з книгою», Виставка-досьє «У
книжок немає кордонів» в міській універсальній бібліотеці та флеш-моб до Дня вишиванки та Дня
Європи «Пізнай Європу в українських барвах» на площі біля МПК «Меліоратор». 
Окрім цього в міському палаці культури в травні відбулася дитяча вистава театру ляльок-велетнів
«Смішарики»,  фестиваль  сучасної  хореографії  «Let`s danke»,  музичний  проект-концерт  від
засновника групи «Фрістайл» Анатолія Розанова «Діти Фрістайла», вистава Київського сучасного
театру  "За  двома  зайцями"  за  участі  народної  артистки  України  Руслани  Писанки  та  вистава
Київського сучасного театру «Мужчина по вызову».

14. Протягом травня до відділу реєстрації місця проживання осіб звернулось понад  1093 осіб з різних
питань. Зареєстровано місце проживання  – 172 особам, знято з реєстрації місця проживання – 92
особи. Оформлено та видано 515 довідок про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання.
Оформлено  та  видано  316  довідок  про  склад  сім’ї  або  зареєстрованих  у  житловому
приміщенні/будинку.
Надано адміністративних послуг на суму 2380 грн.

15.  У  травні  архівним  відділом на  договірних  засадах  виконані  послуги  по  науково-технічному
опрацюванню та прийманню документів ТОВ “Світ квадратних метрів”,  яке перебуває у стадії
ліквідації. 
За  звітний  період  вибірково  проведені  ремонтні  роботи  справ  з  кадрових  питань  (особового
складу) ліквідованих підприємств в кількості  42 одиниці зберігання, які  використовувалися для
підготовки та видачі довідок соціально-правового характеру. 
За зверненнями громадян та установ зареєстровано 46 запитів соціально-правового характеру і 8
тематичних запитів. На виконання запитів підготовлено та видано 150 довідок соціально-правового
характеру,  в  тому  числі:  99  довідок  про   підтвердження  стажу роботи,  48  довідок  про розмір
заробітної плати та 3 довідки про відсутність документів.

16.  Відділом  ведення  Державного  реєстру  виборців  у  травні в  межах  періодичного  поновлення
опрацьовано інформацію за відомостями щодо реєстрації — 57 осіб, щодо зняття з реєстрації - 37
осіб, щодо зміни ПІБ  - 15 осіб, щодо досягнення 18 років - 26 осіб, щодо померлих 40 осіб, за
переадресацією від інших відділів ведення Державного реєстру виборців 7осіб.
Також у травні внесено зміни щодо персональних даних та виборчих адрес 25 осіб. 
Окрім цього  відділом опрацьовано 6 запитів від Каховського РС УДМС щодо реєстрації осіб з
тимчасово окупованих територій та знищено дані Реєстру щодо 64 виборців,  термін зберігання
яких минув.

17. Протягом травня управлінням освіти укладено договори на постачання в навчальні заклади паперу
та дрібного канцелярського приладдя, господарчих товарів, постільної білизни, протипожежного
обладнання. Здійснено поточний ремонт подвір'я ЗОШ № 1. 


