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

протягом місяця. Пропонуємо каховчанам ознайомитися з головними фактами про 
роботу виконавчих органів каховської влади за травень 2020 року. 

Відповідно до покладених на  нього завдань  відділом економіки,  комунального
майна та землі за травень виконана наступна робота по різним напрямкам. А саме:
ЕКОНОМІКА.  Підготовлено  2 проекти рішень сесії Каховської міської ради;  12.05.2020
проведено  засідання  робочої  групи  з  розгляду  питань  щодо  надання  пільг  суб’єктам
підприємницької діяльності на території м. Каховки на період дії карантину; підготовлено
5  листів  -  відповідей  юридичним  та  фізичним  особам,  виконавчим  органам  влади;
06.05.2020  спеціалістами  відділу  пройдено  базовий  курс  із  цифрової  грамотності  для
державних  службовців  на  національній  онлайн  -  платформі  “Дія.  Цифрова  освіта”,  за
результатами курсу отримано відповідні сертифікати. Також за травень 2020 р. виконано
18  контрольних  завдань  Херсонської  ОДА.  Проведено звірку платежів з податковою
службою станом на 01.05.2020 року зі сплати місцевих податків (орендної плати за землю
та  земельного  податку  на  території  міста).  Проведено  звірку  взаємних  розрахунків  за
користування місцем розташування рекламних засобів з ФОП Пенізов А.П., Тоткало О.В.,
Мунтян Л.Г., Марченко С.М., Приходько О.В. та роботу по погашенню заборгованості зі
сплати  за  користування  рекламними  засобами.  Проведено  контроль  та  аналіз  звітів  по
оренді  комунального  майна  станом  на  01.05.2020.  Направлено  2  листа  комунальним
підприємствам  боржникам.  Направлено  акт-рахунок  за  оренду  комунального  майна
підприємствам  ТОВ  “Каховлифт”  за  травень  2020  року. Розміщено  10  інформаційних
статей на офіційному сайті територіальної громади міста та  в соціальній мережі Facebook.
Спеціалістами відділу прийнято участь у 5 тематичних вебінарах. 08.05.2020 проведено
засідання  фінансової  комісії  з  питань  розрахунків  з  бюджетами  усіх  рівнів,  погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій та інших соціальних
виплат. На погодження Державної регуляторної служби України направлено регуляторний
акт — проект рішення сесії Каховської міської ради. 
КОМУНАЛЬНЕ МАЙНО.  Надано  1  консультацію щодо  захисту  прав  споживачів  (усна
форма);  підготовлено  2  відповіді  на  запити  від  юридичних  та  фізичних  осіб  щодо
використання  комунального  майна  територіальної  громади  міста;  підготовлено  чотири
проекти  рішень  та  доручення  міського  голови  до  комунальних  підприємств  міста  та
структурних підрозділів міської ради щодо ефективного використання комунального майна
громади міста.
ЗЕМЛЯ. Підготовлено 25 проектів рішень сесії міської ради; надано 3 відповіді на листи та
заяви  від  фізичних  та  юридичних  осіб;  4  договори  оренди  землі,  додаткових  угод  до
договорів  оренди земельних ділянок;  підготовлені  матеріали для проведення земельних
торгів  з  набуття  права  оренди  на  три  земельні  ділянки;  підготовлені  матеріали  для
проведення конкурсу  з відбору суб'єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної
оцінки  земельних  ділянок;  підготовлені  матеріали  по  продажу  земельних  ділянок
несільськогосподарського  призначення  для  оформлення  нотаріальної  угоди  на  2  (дві)
земельні ділянки; замовлено та отримано п'ятнадцять Витягів з технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельної  ділянки;  замовлено та  отримано два Витяги про
державну  реєстрацію  земельних  ділянок;  п'ять  Витягів  про  надання  відомостей  з
Державного  земельного  кадастру;  2  громадянина  поставлено  на  облік  по  виділенню
земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, а саме учасники
бойових дій які безпосередньо брали участь в АТО.



Фінансовим управлінням за травень 2020 року підготовлено 54 розпоряджень
на  фінансування  головних  розпорядників  коштів  міського  бюджету,  підготовлено  73
інформації  на  контрольні  документи  облдержадміністрації  та  департаменту  фінансів,
зареєстровано  10  довідок  про  внесення  змін  до  розпису  міського  бюджету.  Обсяг
фінансування  головних  розпорядників  коштів  у  травні  по  загальному  фонду  склав  –
14805,4  тис.грн.,  видаткову  частину  по  захищеним  статтям  видатків  (без  урахування
видатків,  які  проводяться  за  рахунок  цільових  субвенцій  з  державного  та  обласного
бюджетів)  виконано  без  кредиторської  заборгованості.  У  травні  2020  року  за  кошти
бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано 1933 тис.грн.
У травні 2020 року за рахунок цільових субвенцій з обласного бюджету проведено
фінансування видатків по соціальному захисту та соціальному забезпеченню у сумі
11,1  тис.грн  на  пільгове медичне обслуговування  осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
Також власні надходження до міського бюджету по загальному фонду за 5 місяців
2020  року  склали  70209,2  тис.грн,  що  становить  101,7%  до  плану,  бюджетом
додатково отримано 1171,6 тис.грн.  Проти фактичних надходжень минулого року
надходження власних та закріплених доходів загального фонду збільшено на 4365,2
тис.грн.  Фінансовим управлінням проводиться щоденний моніторинг надходжень
податків та зборів до міського бюджету.

Протягом травня 2020 року відділом  міського господарства, надзвичайних
ситуацій, обліку житла відпрацьовано 139 контрольних документів, дано відповіді
на 21 звернення від мешканців міста, надіслано 14 листів (телефонограм). Здійснено
27  оглядів  дотримання  правил  благоустрою.  Участь  у  комісіях,  нарадах  —  10,
прийнято участь у 7 селекторних нарадах і засіданнях регіональної комісії з питань
ТЕБ  та  НС.  Підготовлено  1  рішення  сесії  Каховської  міської  ради,  2  рішення
виконавчого комітету Каховської  міської  ради,  4 розпорядження міського голови.
Спільно  з  ТОВ Каховське  АТП-16506”  було  проведено  обстеження  спеціального
сезонного  маршруту  “Светлово-  Любимівські  городи”.  Надано  допомога  у
проведенні  заходів  з  благоустрою  міста.  Постійно  контролювались  роботи
комунальних підприємств з підготовки до Дня перемоги.  Проведено 1 засідання
міської постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань щодо відключення
споживачів від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води міста
Каховки. Протягом травня видано 22 картки на отримання вимог для відключення
від  мережі  централізованого  теплопостачання  для  подальшого  встановлення
системи автономного опалення. Виконані роботи з перекриття міста на карантин, та
забезпечення роботи блок постів.
Протягом  звітного  періоду  працівниками  відділу  надавались  усні  роз’яснення
мешканцям міста з житлово-комунальних питань, житлових питань.
Проведено  засідань  комісії  ТЕБ  та  НС  -  5,  штабу  з  ліквідації  наслідків  НС  та
розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків НС — 2. Надано 5 довідок по
пожежам.  Каховська  міська  ланка  територіальної  підсистеми  єдиної  державної
системи, всі її служби та підрозділи функціонують у режимі надзвичайної ситуації. 
Обов’язки керівника робіт та членів штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної  ситуації  природного  характеру  пов’язаної  із  поширенням
коронавірусної  хвороби  COVID-19  виконуються  спеціалістами  відділу  міського
господарства,  надзвичайних ситуацій,  обліку житла міської ради.  Фахівці відділу
приймають  участь  у  складі  робочих  груп  міськвиконкому  по  обстеженню
підприємств, ринків, громадських місць. З 22.05. та 01.06.2020 року у два етапи в



місті  послаблені  карантинні  вимоги  до  функціонування  інфраструктури  міста,
основні протиепідемічні вимоги до жителів міста зберігаються. У функціонуванні
карантинних блок-постів на в’їздах/виїздах з міста потреба на даний час відсутня.
Виконують  патрулювання  5  окремих патрульних  групи (COVID-патрулі):  відділу
поліції,  ДПСС,  ДСНС  та  лісового  господарства  за  участю  представників
структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради. Проводиться робота по
підготовці до проведенню функціонального навчання керівників та фахівців служб
міської ланки цивільного захисту. 
Обробка документів від громадян пов’язаних із взяттям на квартирний облік, видачі
дублікату свідоцтва про право на майно та приватизацією  державного житлового
фонду  -  1  справа.  Проведення  розрахунків  площ  квартир,  що  приватизуються
безоплатно  та  проведення  розрахунків  вартості  надлишків  загальної  площі
квартири. Підготування розпоряджень міського голови «Про передачу у приватну
власність квартир» -1 справа. Оформлення свідоцтв про право власності на житло.
Проведення інвентаризації особливих справ квартирного обліку.
Здійснено огляди зелених насаджень за  зверненнями,  обстеження прибудинкових
територій в домах ОСББ та КП ККК на дотримання правил благоустрою.

Відділом  культури протягом  звітного  періоду  проводив  роботу  з
документами  (відповіді  на  контролі,  розробка  наказів,  здача  звітів).  Проведено
наради з керівниками структурних підрозділів відділу. 
Культурно-мистецька діяльність згідно Програми розвитку культури і духовності на
2018-2022 роки затвердженої рішенням сесії міської ради від 21.12.2017 № 910/49,
додатку до Програми «Плану основних міських культурно-мистецьких заходів на
2020 рік», а саме:
- дистанційний академічний концерт струнно-вокального відділу (клас скрипки 1-7
кл.) (06.05.2020, Каховська школа мистецтв);
-  дистанційний  академічний  концерт   відділу  народних  інструментів  (1-2  кл.)
(07.05.2020, Каховська школа мистецтв); 
-  дистанційний  академічний  концерт   відділу  духових  інструментів  (1-7  кл.)
(08.05.2020, Каховська школа мистецтв);
- дистанційний академічний концерт  фортепіанного відділу (1-2 кл.) (08.05.2020,
Каховська школа мистецтв);
- дистанційний академічний концерт  фортепіанного відділу (3-4 кл.) (11.05.2020.
Каховська школа мистецтв).
На  сторінці  міської  універсальної  бібліотеки у  соцмережі  Facebook  розміщено 6
віртуальних експедицій та тематичних виставок. 

Управлінням  освіти  протягом  звітного  періоду  проведено  ряд  заходів,
направлених  на  підвищення  якості  освіти  в  місті.  В  рамках  заходів  щодо
організованого  завершення  2019/2020  навчального  року   проведений  моніторинг
якості  дистанційного  навчання  в   закладах  загальної  середньої  освіти  міста.
Сформовано  банк  даних  учнів,  що  претендують  на  отримання  документів  про
освіту  з  відзнакою.  Проведено підготовчу роботу для видачі  у  червні  2020 року
документів про освіту випускникам 9-х класів. В режимі онлайн проведено  свято



останнього  дзвоника.  Працівниками  управління  проводиться  розгляд  звернень
громадян та робота з організаційно-розпорядчою документацією.

Заклади загальної середньої освіти міста та Центр дитячої творчості взяли
участь в Обласному огляді – конкурсі «Таврійський барвограй» онлайн, в номінації
хореографія   представлено  8  номерів,  вокал  –  9,  образотворче  та  декоративне
мистецтво – 55.

Протягом  травня 2020  року  працівниками  відділу  у  справах  молоді  та
спорту закінчена робота  щодо виконання заходів Міської  Програми “Стипендії  міської
ради  для  обдарованої  молоді”  (виготовлення  посвідчень  стипендіатів,  підготовка
відомостей та збір підписів, тощо); проводиться робота з доопрацювання матеріалів щодо
інвентаризації  та  паспортизації  спортивних  об’єктів  міста  (складання  паспортів
фізкульурно-спортивних споруд, фото фіксація, тощо); проводиться підготовка інформацій
на контрольні документи.  Здійснюється координація діяльності та проведення робіт щодо
утримання у  належному  стані  спортивного  комбінату  "Олімпійський"  та  спортивних
майданчиків:
- придбано та встановлено у фойє адмінбудівлі шафи-вітрини (3 шт.) для кубків та нагород
(вартістю 16200 грн.);
-  проводились  роботи  по  фарбуванню  центральних  вхідних  воріт,  футбольних  воріт,
переносних футбольних воріт, трибун для запасних гравців.
-  покіс  газону  футбольного  поля  та  прополка  трави  на  території  спорткомплексу  і
спортивних майданчиках;
- прибирання скошеної трави і сміття;
- полив футбольного поля, а також полив кущів та молодих дерев;
-  прибирання  та  обробка  дезінфікуючими  засобами  душових,  роздягалень,  туалетів  в
адмінбудівлі,  прибирання  в  приміщенні  адмінбудівлі,  на  території  стадіону  та  за  його
межами;
- роботи з благоустрою на прибудинкових спортивних майданчиках (вул. Панкеєвська, 122
та вул. Жовтнева, 2);
- вивіз твердих побутових відходів (сміття) з території спорткомбінату (КП «КТП»);
- тощо.

Працівниками  відділу у справах дітей у  травні  поточного року здійснено
прийом громадян у кількості 16 осіб, надано консультації з різних питань; відвідано
за місцем проживання  13 сімей;  виконано 10 контрольних документів;  прийнято
участь у 8 судових засіданнях.
Згідно графіку та плану роботи проведено засідання комісії з питань захисту прав
дитини; підготовлено документи та взято участь у засіданні виконкому Каховської
міської ради; засіданні адміністративної комісії.
Відповідно до рішення виконавчого комітету Каховської міської ради продовжено
термін  перебування  у  родині  патронатного  вихователя  2-х  малолітніх.  Одну
неповнолітню дитину влаштовано під піклування. Знято з обліку 4-х неповнолітніх
з позитивною динамікою.

Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за звітний
період підготовлено  відповіді  на  55   контрольних  документа;  здійснено  1
обстеження одиноких матерів з метою встановлення факту спільного проживання
матері  та  дитини;  17   візитів  в  сім’ї,  що  перебувають  в  складних  життєвих
обставинах.   Від  початку  травня  2020  року  виявлено  5  сімей  в  СЖО,  в  них



виховується 13 дітей. Всього  під соціальним супроводом МЦСССДМ станом на
01.06.2020 перебуває 2 сім’ї, що опинились в складних життєвих обставинах. Від
початку  травня   перебувають  на  обліку  та/або  отримують  соціальні  послуги  57
сімей, в яких виховуються 98 дітей. Протягом травня 2020 року було надано 162
соціальні послуги.         
Проведення  інформаційно  -  роз’яснювальної  роботи  серед  сімей  в  СЖО,  щодо
профілактики коронавірусу. Взято участь у засіданні комісії з питань захисту прав
дитини. Здійснюється координація роботи щодо охорони здоров’я  населення міста
відповідно до Розпорядження міського голови від 24.07.2009 № 130-р. 

Відділом   містобудування  та архітектури за травень  2020 року проведена
відповідна робота. Підготовлено 1  проект рішення виконавчого комітету Каховської
міської ради. Розглянуто  звернень:  від громадян міста - 23, від юридичних осіб —
32.  Видано   містобудівні  умови  та  обмеження  забудови  земельної  ділянки-2,
відмовлено-1. Видано  2  будівельні паспорта забудови земельної ділянки. Видано 8
ордерів  на  проведення  земляних  робіт.  Проведено  візуальне  обстеження  стану
рекламоносіїв на території міста.  Видано 3  довідки про відсутність забудови на
земельній  ділянці.  Видано  2  висновки  по  землевпорядній  документації.
Підготовлено  1  викопіювання  з  генерального  плану  м.  Каховка.  Опрацьовані  12
контрольних  документа,  які  надходять  від  Херсонської  обласної  державної
адміністрації.  Проведено  2  засідання  робочої  групи  з  питань  розміщення
соцреклами на територіі міста. Проведення 5 перевірок виконання земляних робіт
та  зберігання  будматеріалів.  Видано  5  ордерів  на  проведення  земляних  робот.
Здійснюється  співпраця  з  проектними  організаціями  по  виконанню  історико-
архітектурного опорного плану та внесенню змін до генерального плану м. Каховка.
Кожного   тижня   здійснювались   дводенні  виходи   по   перевірці   законності
встановлення  рекламних  засобів,   перевірки  зовнішнього  стану  рекламоносіїв,
виконання  будівельних робіт, правильності складування будматеріалів, доступу до
соцоб'єктів маломобільних верств населення та встановлення тимчасових споруд з
фотофіксацією.

Протягом  травня  2020  року  співробітниками відділу  контролю  за
додержанням  законодавства  про  працю,  благоустрій  та  паркування
транспортних засобів в складі тимчасової комісії прийняли участь у проведенні 7
рейдів на території м. Каховка з метою перевірки правил дотримання карантину в
роботі суб’єктів господарювання, які передбачають приймання відвідувачів.  Під час
рейдів з керівниками таких суб єктів та їх працівниками проведено роз яснювально-ʼ ʼ
інформаційну  роботу  про  умови  та  правила  додержання  карантинних  вимог  та
заборон, для розповсюдження надано інформаційний матеріал, надано 5 приписів
для  усунення  існуючих  порушень. В  порядку  самоврядного  контролю  за
дотриманням  Правил  благоустрою  території  в  м.Каховка  здійснено  5  рейдів,
спрямовані на виявлення правопорушників, виходячи з наявних повноважень, під
час яких проведені профілактичні бесіди з 17 фізичними особами-підприємцями та
мешканцями  міста,  винесено  4  приписи  щодо  усунення  порушень.  Складено  3
протоколи  про  адміністративні  правопорушення  (всі  —  за  статтею  152  КпАП
України  «Порушення  державних стандартів,  норм і  правил у  сфері  благоустрою
населених пунктів та правил благоустрою територій населених пунктів»), 2 з яких
згідно статті 218 КпАП України направлено на розгляд адміністративної комісії при



міськвиконкомі Каховської міської ради, 1 надіслано до Малокаховської сільської
ради за місцем проживання правопорушника.  

За травень 2020 року адміністраторами Центру надання адміністративних
послуг прийнято  та  опрацьовано  992  заяви  від  суб’єктів  звернення  (із  них  240
адміністративних послуг в режимі електронного доступу). В період з 04.05.2020 по
29.05.2020 року прийнято 41 особу для  оформлення паспорту громадянина України
для виїзду за кордон  та  43 особи для  оформлення паспорту громадянина України у
вигляді  ID-картки.  До  міського  бюджету  від  роботи  Центру  надання
адміністративних  послуг  за  травень  2020  року  надійшло  39,2  тис.  грн,  із  них:
надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з державного
земельного  кадастру  про  земельну  ділянку–  15,2  тис.  грн.;  реєстрація  місця
проживання особи та зняття з реєстрації місця проживання особи – 1,5 тис. грн.;
надання інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно – 0,2 тис.
грн.;  оформлення  та  видача  паспорту  громадянина  України   –  4,7  тис.  грн.;
оформлення та видача паспорту громадянина України для виїзду за кордон  – 17,6
тис.грн.
За  звітний  період  адміністраторами  Центру  надано  понад  1000  консультацій
суб’єктам  звернення.  Складено  10  рішення  по  справі  про  адміністративні
правопорушення у вигляді попередження. В Центрі працює сервіс  ConnectPro  для
нечуючих  або  слабочуючих  людей.  Також  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)   в  центрі
надання адміністративних послуг Каховської міської ради. Щодня адміністратори
Центру передають документи до суб’єктів надання адміністративних послуг, а саме:
відділам Каховської  міської  ради,  Каховського 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 інші.
Для поінформованості населення на офіційному сайті територіальної громади міста
Каховки створено розділ «Центр надання адміністративних послуг», де розміщено
весь  перелік  адміністративних  послуг,  які  надаються  на  даний  час  з
інформаційними  картками  та  бланками  заяв.  Також  щотижня  на  сторінках
Каховської міської ради та Центру надання адміністративних послуг у соцмережі
фейсбук розміщується актуальна інформація про адміністративні послуги.

 

 Спеціалістами   управлінням  праці  та  соціального  захисту  населення
протягом  травня  поточного  року  проведено  роботу  відповідно  до  покладених
повноважень. Відділом державних соціальних допомог: прийнято особових справ –
222; прийнято заяви з сайту Міністерства – 35; призначено: державних допомог –
163; субсидій –37; зроблено запитів та отримано відповідей про доходи: ДФС – 68,
ПФУ – 66; зроблено запитів щодо наявності земельного паю – 6; зроблено запитів
до інших УПСЗН, ПФУ, Центру зайнятості та ін.  Проведено перевірку заявників



щодо підприємницької  діяльності  –  160 осіб;  надано консультацій – 277;  надано
довідок – 23; видано посвідчень інвалідам – 1,  тощо. 
Оброблено 100 особових справ, сформовано 101 реєстр по субсидії, введено в дію
нові тарифи по 6 підприємствам, зроблено корекцію отримувачів субсидії, зроблена
автоматична реєстрація субсидії та призначення субсидії –  4317, опрацьовано по
верифікації  Мінфіну  1292  справи.  Станом на  травень  активна  база  отримувачів:
субсидії ЖКП –  4317 осіб; субсидії СГТП – 174 осіб; державних допомог – 2443
осіб. 
Протягом  травня  з  підприємствами  укладено  5  двосторонніх   договорів   на
забезпечення ТЗР 10 осіб (14 одиниць) на суму 21082,73 грн. В Централізованому
банку  даних  з  проблем  інвалідності:  сформовано  5  двосторонніх  договорів   на
забезпечення ТЗР  5 осіб (6 одиниць) на суму 4877,67 грн., та  2 трьохсторонніх
договори  на забезпечення кріслами колісними 2 осіб (2 одиниці) на суму 38360,00
грн.  Сплачено  по  4  двосторонніх   договорах   на  забезпечення:  протезно-
ортопедичними  виробами  7  осіб  (19  одиниць)  на  суму  25200,36  грн.;  засобами
реабілітації 1 особи (1 одиницею) на суму 697,00 грн.; протезами молочних залоз 9
осіб (42 одиниці) на суму 25361,00 грн. Сплачено по 3 тристоронніх договорах  на
забезпечення: засобами для пересування 2 осіб на суму 31008,00 грн.; протезом на
колінний суглоб 1 особи (1 одиниця) на суму 5896,00 грн.  Прийнято,  оброблено
пакети документів на ТЗР та протезно-ортопедичні вироби від 9 осіб, замовлено 2
одиниці  технічних  засобів  реабілітації  та  32  одиниці  протезно-ортопедичних
виробів. До ЦБІ внесено  відповідні доповнення. 
Підготовлено реєстри до Держказначейства,  до банківських установ, інформацію для
Міністерства фінансів України щодо щомісячного нарахування та виплати стипендії
7 осіб з інвалідністю внаслідок війни, які досягли 90-річного віку в сумі 700,00 грн.
Нараховані  та  виплачено  кошти  на  забезпечення  громадян,  які  постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, безкоштовними ліками на суму 216,02 грн. та
на послуги пільгового зубопротезування - на суму 965,64 грн.
Відшкодовано  двом  підприємствам  міста  компенсацію  за  додаткову  відпустку
громадян 2 категорії в сумі 9960,33 грн.
Прийнято та направлено до Департаменту Херсонської ОДА 3 пакети  документів на
призначення  матеріальної  допомоги  через  обласну  комісію  з  питань  надання
матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення.
Проводиться  прийом  документів  від  жителів  міста  на  отримання  одноразової
матеріальної  допомоги та  здійснюється  організація  роботи комісії  по  соціальному
захисту  населення  при  виконавчому  комітеті  міської  ради. Протягом  травня  2020
року прийнято 15 заяв від жителів міста. Проведено 2 засідання комісії. Призначено
допомогу: на лікування - 13 особам на суму 25,3  тис. грн., на поховання - 2 особам
на  суму  6,0  тис.  грн..  Підготовлено:  1  протокол  засідання  комісії,  2  проекти
розпоряджень міського голови на виплату вищевказаних допомог, 5 реєстрів виплат
до Міністерства фінансів України, 5 відомостей на виплату матеріальної допомоги
через банківські відділення.
Здійснено прийом  та надано консультації і роз'яснення 87 особам. Відпрацьовано 55
контрольних документів, підготовлено 8  відповідей на письмові звернення громадян.
Підготовлено  5  проектів  розпоряджень  міського  голови,  1  проект  рішення  сесії
міської  ради  та  оприлюднено  на  офіційному  сайті  територіальної  громади  м.
Каховки. 



За інформацією Головного управління статистики у Херсонській області згідно
державних  статистичних  спостережень  за  ф.  №  1-ПВ  (місячна)  станом  на
01.04.2020 року по місту Каховка  заборгованість  із  виплати заробітної  плати
складає  8268,5  тис.  грн.  (689  особа),  яку  мають  два  підприємства  міста:  ПрАТ
«Каховський завод електрозварювального устаткування»,  сума боргу – 8241,0 тис.
грн.  (683 осіб);  ДП «Каховське  лісове  господарство»,  сума боргу – 27,5  тис.  грн.
(6 осіб).
За складеними актами роботи робочої групи Каховською ОДПІ донараховано 1,02
тис.грн.  податку  з  доходів  фізичних  осіб  та  єдиного  податку  від  здійснення
підприємницької  діяльності  які  повністю  та  своєчасно  надійшли  в  бюджет,
оформлено  4  найманих  працівників,  залучено  до  реєстрації  2  приватних
підприємців.  Також, сформовані та направлені до організацій - надавачів послуг
списки пільговиків, які користуються пільгами на житлово-комунальні послуги( 88
організацій). Допомога  на проживання внутрішньо-переміщеним особам ( у яких
закінчувався  термін  надання  допомоги)  в  умовах  карантину  подовжена  в
автоматичному режимі  (14  осіб).  Нарахована  щорічна  допомога  до 5  травня    в
поточному місяці   18 особам на суму  27800,   грн.  (всього  574 особам на суму
738400,00  грн.).  Надано  роз’яснювальну  –  консультативну  інформацію   щодо
отримання піль на житлово-комунальні послуги у грошовій формі – 350 особам.

- Відділом з питань депутатської діяльності у травні 2020 року проведена
наступна  робота:  підготовлено  до  проведення  спільне  засідання  депутатських
комісій  до 97 сесії  міської  ради на  розгляд було винесено 21 проект  рішень,  та
спільне засідання депутатських комісій до 98 сесії  міської ради,  на розгляд було
винесено 35 проектів  рішень;  підготовлено до проведення засідання 97 чергової
сесії,  на  порядок  денний  виносилося  38  проектів  рішень.  Засідання  відбулося
14.05.2020 року у залі засідань; підготовлено до проведення засідання 98 чергової
сесії,  на  порядок  денний  виносився  41  проект  рішень.  Засідання  відбулося
28.05.2020  року  у  залі  засідань;  підготовлено  до  проведення  2  засідання
адміністративної комісії (13.05.2020 та 27.05.2020). 

Було  розглянуто:  13.05.2020  -  3  протоколи  про  адміністративне
правопорушення,  27.05.2020  -  4  протоколи  про  адміністративне
правопорушення; надано відповіді на 3 запити від депутата Каховської міської
ради Гончарової І.А. «про отримання публічної інформації»; проінформовано
депутатів,  щодо  подовження  терміну  та  своєчасність  подачі  щорічних
декларацій  за  минулий  2019  рік.  Відправлено  3  листи  з  нагадуванням.
Працівники відділу взяли участь у 3 вебінарах.

Відділом  державної  реєстрації  речових  прав протягом  травня  місяця
наступну роботу.  З питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
всього прийнято 348  осіб, з них: реєстрація права власності  на нерухоме майно –
181;  інше  речове  право  (договори  оренди)  –162;  обтяження  –  5;  від  інших
кореспондентів  отримано  в  архів  79  нормативні  документи  з  подальшим
долученням  їх  до  реєстраційних  справ;  сформовано  та  відправлено  в  інші
реєстраційні відділи області 92 справи; підготовлено 1 заперечення по судам різних
інстанцій.  З  питань  державної  реєстрації  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб-
підприємців подано та оброблено 66 заяв про надання адміністративних послуг. З



них для проведення державної реєстрації: створення юридичної особи –  4; змін до
відомостей про юридичну особу  – 15; фізичної особи підприємцем – 10; змін до
відомостей  про  фізичну  особу-підприємця  –  11;  припинення  підприємницької
діяльності фізичної особи-підприємця – 23; припинення юридичної особи – 3. 
За звітний період до бюджету Каховської міської ради за здійснення реєстраційних
дій надійшло – 43 576,00 грн.

 Протягом травня 2020 року  відділом реєстрації  місця проживання осіб
Каховської  міської  ради  надано  понад  790  адмінпослуг  з  різних  питань.  Була
проведена наступна робота: зареєстровано місце проживання  –  104 особам; знято з
реєстрації  місця  проживання  –  133  особи;  оформлено  та  видано  довідок  про
реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання особи – 322; оформлено та видано
довідок про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб –
231; підготовлено інформацій на запити суддів, правоохоронних органів, виконавчої
служби, ВВДРВ – 59.

Відділом ведення Державного реєстру виборців  протягом звітного періоду
діяльність  відділу  була  спрямована  на  виконання  покладених  на  нього  завдань
відповідно до положення про відділ, а саме:  в межах періодичного поновлення на
підставі  відомостей  наданих  різними  службами,  відділами  та  управліннями
опрацьовано наступну інформацію: за  відомостями щодо реєстрації  22 особи;  за
відомостями щодо зняття з реєстрації 21 особа; за відомостями щодо зміни ПІБ 2
особи;  за  відомостями щодо досягнення  18  років  19  осіб;  за  відомостями щодо
померлих  43  особи;  за  переадресацією  від  інших  відділів  ведення  Державного
реєстру  виборців  6  осіб;  в  межах  візуального  та  автоматизованого  контролю  за
повнотою та  коректністю бази  даних Реєстру внесено зміни щодо персональних
даних  та  виборчих  адрес  8  осіб.  Направлено  2  запити  до  суб’єктів  подання,  за
результатами  опрацьовано  16  записів;  опрацьовано  1  запит  від  Каховського  РС
УДМС щодо реєстрації осіб з тимчасово окупованих територій; виконано перевірку
щодо  осіб  з  указу  Президента  про  набуття  громадянства;  знищено дані  Реєстру
щодо 52 виборців, термін зберігання яких минув; проведено 30 наказів керівника
відділу  в  електронному  вигляді;  виконано  поточні  та  періодичні  заходи  щодо
комплексної системи захисту інформації. 

 За травень 2020 року до канцелярії загального відділу надійшло розпоряджень
голови ОДА, доручень голови облдержадміністрації та його заступників, листів від
органів  вищого  рівня  та інших  листів  в  загальній  кількості  816  од.  Прийнято:
звернень громадян — 116 од., депутатських звернень — 1, інформаційних запитів -
23 од.,  листів, заяв та запитів від юридичних осіб - 367 од. Зареєстровано 23 судові
повісток;  доручень  міського  голови,  планів  заходів  та  графіків  —  3.  Вихідної
кореспонденції було зареєстровано 603 од.. З них було підготовлено та  запакетовано 91
простих листів та 70 листів та пакетів з повідомленням. Кур’єрською доставкою
працівниками  відділу  доставлено  88  документів.  Надано  консультації  та
роз’яснення 298 громадянам.
Підготовлено  та  проведено  2  засідання  виконкому,  на  яких  було  розглянуто  і
прийнято  18  рішень  виконкому.  Прийняті  рішення  з  відповідними  додатками
сформовані у справи відповідно до вимог Регламенту виконкому. 



Кожного робочого дня виконувалась технічна робота з сайтом (розміщення проектів
рішень виконкому, сесії, розпоряджень, нормативних документів, новин, оголошень
та ін.; зняття з публікації прийнятих проектів рішень виконкому та сесії). А також:
оновлення бухгалтерських програм M.E.Doc, Єдине вікно та Мережа; підключення
ЦНАП  до  IGOV;  підготовка  документів  та  формування  запитів  на  отримання
посилених  сертифікатів  та  ключів  від  ІДД  ДФС;  налагодження  роботи  по
підключенню  до  Системи  електронної  взаємодії  органів  виконавчої  влади;
підготовка та обслуговування системи “Голос” до сесії міської ради; забезпечення
прямих  трансляцій  пленарних  засідань  на  хмарний  сервіс  YouTube;  архівування
знятих відеоданих; конвертація, оптимізація, забезпечення доступності відеоданих
для  співробітників  виконкому;  забезпечення  доступності  відкритих  відеоданих;
тощо.  Проводилась  закупівля  необхідного  обладнання,  канцелярських  приладів,
поштових марок, миючих засобів для технічного персоналу, тощо.

У  травні   2020  року  архівним  відділом закінчено  роботу  по  науково-
технічному опрацюванню документальних матеріалів ПрАТ Управління будівництва
«Укрводбуд» за 2007-2012 роки. Опрацьовано та складено опис справ постійного
зберігання на 39 одиниць; опис справ з кадрових питань (особового складу) на 36
одиниць; акт про вилучення для знищення документів, до якого внесено 108 справ,
не  внесених  до  Національного  архівного  фонду.  За  зверненнями  громадян  та
установ  зареєстровано  31  запит  соціально-правового  характеру,  5  тематичних
запитів та 1 запит на отримання публічної інформації. На виконання запитів надано
127 архівних довідок соціально-правового характеру, в тому числі: 100 довідок про
підтвердження стажу роботи, 26 довідок про розмір заробітної плати та 1 довідку
про  відсутність  документів.  На  виконання  тематичних  запитів   підготовлено  та
видано  11  архівних  копій  (архівних  витягів)  рішень  виконкому  і  сесій  про
підтвердження майнових прав тощо. 
Під  час  роботи  з  архівними  документами  вибірково  проведені  ремонтні  роботи
справ з кадрових питань (особового складу) ліквідованих підприємств в кількості 39
одиниць  зберігання,  які  використовувалися  для  підготовки  та  видачі  довідок
соціально-правового характеру. 
За направленнями головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській
області  на  протязі  місяця  проведено  12  звірок  відповідності  даних  первинних
документів, даним архівних довідок про стаж роботи та заробітні плати, виданих
для нарахування пенсій. 


