
Щомісячний звіт 
про роботу виконавчих органів Каховської міської ради

Пропонуємо мешканцям Каховської міської територіальної громади ознайомитися 
з інформацією про роботу виконавчих органів ради 

за вересень 2021 року

            Працівниками  архівного відділу протягом вересня 2021 року  на договірних засадах
проведено науково - технічне опрацювання документальних матеріалів постійного зберігання
та з  кадрових питань  (особового складу)  за  2017 рік  Каховського міськрайонного центру
зайнятості,  який  являється  установою  -  джерелом  формування  Національного  архівного
фонду.  Ведуться  планові  роботи  по  науково-технічному  опрацюванню  документальних
матеріалів за 2015-2017 роки управління культури і туризму Каховської міської ради.
     За  зверненнями  громадян  та  установ  зареєстровано  34  запити  соціально  -  правового
характеру і 11 тематичних запитів. На виконання запитів підготовлено та надано 105 довідок
соціально - правового характеру, в тому числі: 64 довідки про підтвердження стажу роботи,
38  довідок  про  розмір  заробітної  плати  та  3  довідки  про  відсутність  документів.  На
виконання тематичних запитів  підготовлено та видано 19 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  27  одиниць
зберігання,  які  використовувалися  для  підготовки  та  видачі  довідок  соціально-правового
характеру. 
     За направленнями головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області
проведено 16 звірок відповідності даних первинних документів, даним архівних довідок про
стаж роботи та заробітну плату, виданих для нарахування пенсій. В ході звірок порушень не
виявлено.

            Протягом  вересня  2021  року  діяльність  відділу  ведення  державного  реєстру
виборців була  спрямована  на  виконання  покладених  на  нього  завдань  відповідно  до
положення про відділ, а саме:
     1. В  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,  Каховським
міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану, управлінням праці та
соціального  захисту  населення  Каховської  міської  ради,  Каховським  міським  центром
первинної медико-санітарної допомоги та Каховським міськрайонним судом в Херсонській
області опрацьовано наступну інформацію: 
     - за відомостями щодо реєстрації - 107 осіб;
     - за відомостями щодо зняття з реєстрації - 115 осіб;
     - за відомостями щодо зміни ПІБ - 14 осіб;
     - за відомостями щодо досягнення 18 років - 74 особи;
     - за відомостями щодо померлих - 159 осіб;
     - за відомостями щодо визнання нездатних пересуватися самостійно - 3 особи;
     - за переадресацією від інших відділів ведення Державного реєстру виборців - 8 осіб;
     - за відомостями щодо визнаних судом недієздатними - 1 особа.
     2. В межах візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю бази
даних Реєстру внесено зміни щодо персональних даних та виборчих адрес 18 осіб. 
     3. Направлено 6 запитів до суб’єктів подання відомостей, за результатами опрацьовано 26
записів.
     4. Знищено дані Реєстру щодо 87 виборця, термін зберігання яких минув.
     5. Проведено 44 накази керівника відділу в електронному вигляді.



     6. Опрацьовано  4  запити  від  Каховського  РВ УДМС щодо реєстрації  осіб  з  тимчасово
окупованих територій.
     7. 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 886 заяв осіб, з яких :
     - реєстрація права власності  на нерухоме майно - 598;
     - інше речове право (договори оренди) - 271;
     - зміни - 10;
     - обтяження - 7;
     - підготовлено 1 заперечення по судам різних інстанцій.
     З  питань  державної  реєстрації  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб-підприємців  -  усього
подано та оброблено 670 заяв про надання адміністративних послуг, з них для проведення
державної реєстрації:
     - змін до відомостей про юридичну особу - 620;
     - фізичної особи підприємцем - 20;
     - змін до відомостей про фізичну особу-підприємця - 8;
     - припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця - 22;
     За звітний період до бюджету Каховської міської ради за здійснення реєстраційних дій
надійшло – 39427,52 грн.

            Відповідно  до  покладених  на  нього  завдань  відділом економічного  розвитку,
інвестицій та регуляторної політики за звітний період виконано наступну роботу:

     1. Підготовлено рішення сесії Каховської міської ради:
     -  Про внесення змін і  доповнень до рішення міської ради від 24.12.2020 року № 115/4
«Про програму економічного, соціального та культурного розвитку Каховської територіальної
громади на 2021 рік»;
     - Про  хід  виконання  Програми  економічного,  соціального  та  культурного  розвитку
Каховської територіальної громади на 2021 рік за підсумками І півріччя 2021 року.
     Розпорядження міського голови:
     - «Про формування проекту програми економічного, соціального  та культурного розвитку
Каховської міської територіальної громади на 2022 рік»;
     -  Про  створення  робочої  групи  з  розробки  проєктів  місцевого  розвитку  регіонального
значення для участі в ініціативі Програми «U-LEAD з Європою».
     2. З метою наповнення доходної частини місцевого бюджету Каховської територіальної
громади  та  формування  повної  бази  об'єктів  житлової  та  нежитлової  нерухомості,  яка
підлягає  оподаткуванню  податком  на  нерухоме  майно  відмінне  від  земельної  ділянки,
виконавчим  комітетом  Каховської  міської  ради  проведено  інвентаризацію  об'єктів
нерухомості,  що  перебуває  у  власності  юридичних  і  фізичних  осіб.  За  результатами
проведеної інвентаризації  направлено лист ДПС у Херсонській області для донарахування
податку на нерухоме майно.
     3. Проведено звірку надходжень з орендної плати за користування земельними ділянками
територіальної громади
     4. Спеціалістами відділу прийнято участь у он-лайн сесіях:
     - нарада з ОДА щодо проведення перегляду діючих регуляторних актів.
     -  21.09.2021 року дводенний тренінг  з  питань  підготовки концепції  проєкту та  джерел
фінансування проєктів  місцевого розвитку.  Перша навчальна  сесія  «Від  проєктної  ідеї  до
концепції проєкту»;



     - 23.09.2021 року друга навчальна сесія «Джерела фінансування та наскрізні питання».
     5. Стратегія розвитку:
     5.1. Продовжується опрацювання наданих проектних ідей та заходів до Стратегії розвитку
Каховської міської територіальної громади на 2021- 2027 роки.
     6. Триває  робота  з  перегляду  чинних  регуляторних  актів  місцевого  рівня,  скасування
застарілих та неефективних регуляторних актів, які створюють додатковий адміністративний
тиск  і  дісталися  у  спадок  новоствореній  громаді, які  створюють  зайві  перешкоди  для
розвитку бізнесу. 15.09.2021 року проведено засідання робочої групи.
     7.  Підготовлено  інформацію  щодо  кращих  суб’єктів  підприємницької  діяльності  м.
Каховка, які будуть представлені до відзначення міським головою  з нагоди святкування Дня
міста.
     8. Навчання в рамках проекту “Школа лобізму” 24.09.2024 р.
     9. На  сайт  міської  ради  викладено  4 інформаційних  статей  до  уваги  суб’єктів
підприємництва та на офіційній сторінці в соцмережі Фейсбук.
     10. Проводиться робота по формуванню достовірної і повної бази підприємств Каховської
міської територіальної громади.
     11. Надано  до  відділу  архітектури  список  боржників  по  розрахунку  з  реклами
станом на 01.09.2021 р.
    12. Надано 8 погоджень на торгівлю карнавальною атрибутикою на території міста
у період проведення святкових заходів.
     13.  27-28.09.2021  року  участь  у  семінарі  -  тренінгу  програмі  розбудови  спроможності
«Основні засади місцевого соціально - економічного розвитку (СЕР) та надання публічних
послуг».
     14. Підготовлено  4 листи -  відповіді  юридичним та фізичним особам,  виконавчим
органам  влади,  на  запити  на  публічну  інформацію,  депутатські  запити,  колективні
звернення та ін.
     15. Систематичне  виконання  завдань  розпоряджень,  доручень  та  листів
Херсонської  обласної  державної  адміністрації.  За  вересень  2021  р.  виконано  9
контрольних завдань Херсонської ОДА.
     16. Проведено звірку виконання фінансових планів комунальними підприємствами
міста.
     17. Рознесено виписку з Казначейства по платникам за розташування рекламного
засобу. Проведено звірку взаємних розрахунків за користування місцем розташування
рекламних засобів з ФОП Стародубцева Л.В., Пенізов А.П., Свінін А.С. та роботу по
погашенню заборгованості зі сплати за користування рекламними засобами.
     18. Проведено засідання фінансової комісії з питань розрахунків з бюджетами усіх рівнів,
погашення  заборгованості  із  заробітної  плати  (грошового  забезпечення),  пенсій  та  інших
соціальних виплат.
     19. Продовжується робота з наповнення журналу обліку пасік Каховської ТГ
     20. Ведеться робота зі збору пакету документів для формування відомості фізичних осіб та
суб’єктів господарювання, які є власниками бджолосімей і мають право на отримання дотації
з Державного бюджету за бджолосім’ї.
     21. Прийнято участь у організації святкування Дня міста.
     22. Проводиться  збір  інформації  та  заповнення  «Форми  концепції  проекту  для
інвестиційного проекту місцевого розвитку регіонального значення», що передбачає участь у
другому  етапі  впровадження  Ініціативи   з  проектів  муніципального  партнерства  для
виявлення та сприяння розробці проектів місцевого розвитку регіонального значення,
які  можуть  бути  подані  на  фінансування  як  до  національних,  так  і  міжнародних
фінансових установ.
     23. 10.09.2021  року  завершився  прийом  заявок  на  участь  в  ініціативі  «Громада,
дружня до бізнесу. Інструменти сприяння бізнесу у громадах», яку впроваджує Клуб
Ділових Людей Україна за підтримки Програми «U-LEAD з Європою». Загалом було



отримано  264  заявки  із  24  областей  України.  До  участі  у  навчальній  програмі  було
відібрано  192  громади,  у  складі  яких  і Каховська  територіальна  громада,  які  вже
незабаром розпочнуть навчання. 
     24. Надано 1 погодження на проведення гастролей цирку на території міста.
    
            Відділом  забезпечення  діяльності  старост  в  старостинських  округах  та
внутрішнього контролю протягом вересня 2021 року:
     Підготовлено:
     - проект   рішення  сесії  «Про  затвердження  Положення  про  громадське  обговорення
кандидатури старости в Каховській міській територіальній громаді»;
     -  відповіді  на  розпорядчі  документи вищестоящих органів,  та тих,  що перебувають на
контролі;
     -  подання  міського  голови  до  Херсонської  ОДА  про  нагородження  землекористувачів
старостинських округів з нагоди Дня працівників сільського господарства.
     Здійснено виїзди до: 
     -  Чорноморівського  старостату  -  вирішення   питань  медичного  обслуговування  та
забезпечення  підвозу  питної   води  для  населення,  якість  надання  послуги  Інтернет,
підготовка до проведення Дня села; 
     - Коробківського старостату - створення молодіжного центру та його облаштування;
     - Роздольненського  старостату  -  презентація   приміщення  поліційної  станції  в  селі
Роздольне з  метою участі громади в проекті «Поліцейський офіцер громади», підготовка до
святкування  ювілейних  дат  в  селах  Роздольне  та  Вільна  Україна,  вирішення  питання
автобусного сполучення з селом Вільна Україна;
     - Малокаховського старостату - благоустрій території  населеного пункту та підготовка до
святкування 230-ї річниці заснування села.
     Проведено: 
     - навчальний семінар  для старост щодо перезакладання погосподарських книг, підготовки
проектів розвитку та бюджетних запитів на 2022 рік ; 
     -  робочі  наради:  створення  на  території  старостатів  консультаційних  пунктів  з  питань
цивільного  захисту,  пунктів  обігріву  в  зимовий  період  2021-2022  років  та  визначення
відповідальних за їх роботу, створення організаційних комітетів по проведенню святкових
заходів до ювілеїв сіл та розроблення плану заходів до них; участь старостинських округів у
святкуванні 230-ї річниці заснування міста Каховка, підвіз бажаючих на свято.
     Спеціалістом з  ведення   військового  обліку  сформовано  підготовка  документів  юнаків
старостинських округів 2005 року народження  на проходження приписної медичної комісії. 
     Інспекторами з благоустрою та правопорядку старостатів проведено наступну роботу:
     Коробки -  спільно із спеціалістом соціального захисту міської ради відвідано 3 сімʼї, які
перебувають  у  складних  життєвих  обставинах  з  метою  виявлення  проблем  та  надання
необхідної  допомоги;  виписано  3  попередження  про  порушення  правил  благоустрою
територій; складено 3  протокол про  порушення правопорядку та правил благоустрою ( 2
розглянуті,  один  готується  до  розгляду),  складено  3  характеристики  на  вимогу
правоохоронних  органів;  прийнято  участь  у  заходах  по  благоустрою  території  села,
виконання доручень старости.
     Роздольне — проведено розʼяснювальну роботу серед населення та керівників установ,
організації,  прихожанами  церкви  про  дотримання  карантинних  обмежень  та  необхідності
вакцинації;  складено  3  характеристики  за  запитами   правоохоронних  органів;  7  актів
фактичного проживання (непроживання) жителів; 3 попередження про дотримання правил
благоустрою  території;  разом  з  бібліотекарем  Рорздольнянської  сільської  бібліотеки
проведено захід  «Ми проти булінгу», співпраця з Центром пробації стосовно громадян, які
закінчили відбування покарання в місцях позбавлення волі; участь у заходах по благоустрою
території сіл Роздольне та Вільна Україна.



     Малокаховка  -  проведено  профілактична  бесіда  з  мешканканцями  села  (провулок
Морський  та  вулиця  Молодіжна)  щодо  дотримання  правил  благоустрою  території;
підготовлено  2  характеристики  за  запитами  правоохоронних  органів;  виписано  2
попередження щодо порушення тиші у нічний час; сприяння  поліції у виявленні зростання
нарокотичних рослин на території села .
     Постійно ведеться профілактична робота щодо дотримання населенням, підприємствами
та  установами  правил  благоустрою  територій  та  дотримання  правопорядку  на  території
населених пунктів; здійснюється контроль та супровід громадян, які скоїли адмінпорушення
та відбувають покарання у вигляді громадських робіт; виконуються доручення старости.
     Спеціалісти відділу прийняли участь:
     - засіданні  робочої  групи по  підготовці  до  святкування  230-ї  річниці  заснування  міста
Каховка та відзначення ювілейних дат по селах Малокаховка, Роздольне, Вільна Україна та
Дня села Чорноморівка; 
     - онлайн  -  конфернції  на  тему  «Децентралізація  управління  -  шанси  та  виклики  для
розвитку сільської місцевості»; 
     - зустрічі з представниками відділення поліції №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській
області та поліцейськими офіцерами  громад  Запорізької області  в рамках реалізації проекту
“Поліцейський офіцер громади”; 
     -засіданні  робочої  групи  по  розробці  Стратегії  розвитку  Каховської  територіальної
громади.
     У  всіх  населених  пунктах  старостатів  проведено  культурно  -  мистецькі  заходи  згідно
окремо затвердженого плану

            Відділом з питань депутатської діяльності у вересні 2021 року проведено наступну 
роботу:
     - підготовлено до проведення спільне засідання депутатських комісій до 17 сесії міської
ради на розгляд було винесено 33 проєкти рішень;
     - підготовлено  на  засідання  17  позачергової  сесії  проєкт  рішення  «Про  визнання
повноважень депутата Каховської міської ради VІІІ скликання»;
     - підготовлено  до  проведення  засідання  17  позачергової  сесії,  на  порядок  денний
виносилося 33 проєкти рішень;
     - після підписання міським головою рішень, забезпечено невідкладне  оприлюднення їх
електронної  копії  на офіційному веб-сайті  «Каховської  міської  територіальної  громади»,  а
завірені копії направлено вказаним адресатам;
     - за  результатами  пленарного  засідання  17  позачергової  сесії  оформлено  доручення
депутатського корпусу, щодо надання інформації директором КВУ «Каховський водоканал»
стосовно встановлення та заміни лічильників обліку води;
     - за  результатами  пленарного  засідання  16  сесії  оформлено  доручення  депутатського
корпусу,  щодо  підготовки  відділом  комунального  майна  та  землі  інформації  стосовно
кількості  договорів  оренди  земельних  ділянок  по  яким  закінчився  термін  оренди  та  не
сплачується орендна плата, а орендар користується земельною ділянкою;
     - за  результатами  пленарного  засідання  16  сесії  оформлено  доручення  депутатського
корпусу,  щодо  кількості  заключених  декларацій  з  сімейними  лікарями  та  яка  кількість
мешканців громади охоплена медичними послугами в результаті укладення декларацій;
     - підготовлено 4 проєкти рішень до 18 чергової сесії, за депутатським зверненням Гончара
М.В. № 23 від 18.09.2021 року;
     - підготовлено до проведення спільне засідання депутатських комісій до 18 сесії міської
ради на розгляд було винесено 71 проєкт рішень;
     - за  результатами  засідання  постійних  депутатських  комісій  оформлено  доручення
депутатського  корпусу,  щодо  надання  інформації  відділом  комунального  майна  та  землі
стосовно  кількості  договорів  оренди земельних  ділянок  з  Херсонобленерго  та  як  по  ним
сплачується орендна плата.



     - підготовлено до проведення засідання 18 чергової сесії, на порядок денний виносилося
80 проєктів рішень, 1 з яких було знято з голосування. Усього розглянуто 79 проєктів рішень,
з яких 18 не прийнятих;
     - після підписання міським головою рішень, забезпечено невідкладне  оприлюднення їх
електронної  копії  на офіційному веб-сайті  «Каховської  міської  територіальної  громади»,  а
завірені копії направлено вказаним адресатам;
     - підготовлено до проведення засідання адміністративної комісії, яке відбулося 14.09.2021
року,  було  розглянуто  -  35  протоколів,  перенесено  -  1  протокол  про  адміністративне
правопорушення.

            В вересні  2021  року  співробітниками  відділу  контролю  за  додержанням
законодавства про працю, благоустрій та паркування транспортних засобів проведено
наступні заходи:
     - в порядку самоврядного контролю за дотриманням Правил благоустрою території в м.
Каховка  здійснено  13  рейдів,  спрямованих  на  виявлення  правопорушників,  виходячи  з
наявних повноважень, під час яких проведені профілактичні бесіди з 57 фізичними особами-
підприємцями  та  мешканцями  міста,  винесено  9  приписи  щодо  усунення  виявлених
порушень; 
     - складено  33  протоколи  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»,  31  з  яких  направлено  на
розгляд адміністративної комісії при міськвиконкомі Каховської міської ради, 2 - за місцем
мешкання  правопорушників  (до  Любимівської  та  Гороностаївської  ТГ).  Найбільш
поширеними видами порушень є самовільне, без дозволу виконавчого комітету встановлення
на  території  міста  гаражів  та  інших  сопруд,  захаращення  міської  та  прилеглої  території
будівельними  матеріалами,  гіллям,  опалим  листям,  побутовими  відходами,  влаштування
сміттєзвалищ у не відведених для цього місцях та біля міських контейнерів для вивозу ТПВ,
проведення  земельних,  будівельних  та  інших  видів  робіт  без  дозволу,  виданого  у
встановленому порядку;
     -  проводиться  робота  з  головами  ОСББ,  власниками  будинків  щодо  виконання  вимог
Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та необхідності
заміни власниками або балансоутримувачами будинків будинкових номерних знаків згідно
чинних назв вулиць, площ, проспектів та провулків міста Каховка; 
     - 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  в
житловому  масиві  Свєтлово  та  селі  Чорноморівка  була  проведена  інформаційно-
розʼяснювальна  робота  з  суб’єктами  господарювання,  що  проводять  діяльність  у  сфері
торгівлі  громадського  харчування  та  сільського  господарства,  щодо  вимог  чинного
законодавства по легальному працевлаштуванню осіб, в ході якої було проведено 2 рейди,
перевірено  17 суб’єктів  господарювання,  виявлено  53  порушення  чинного  законодавства,
складено акти виявлених порушень, які надіслано до ГУ Держпраці в Херсонській області;
     - на виконання розпорядження Каховського міського голови від 15.06.2021 р. №125-р «Про
створення  робочої  групи  по  боротьбі  з  стихійною  торгівлею  та  з  контролю  діяльності
об’єктів сезонної та виїзної торгівлі” в складі робочої групи прийнято участь у проведенні 5
рейдів,  під  час  яких  з  громадянами  проведено  інформаційно-профілактичні  бесіди  про
неприпустимість  здійснення  підприємницької  діяльності  без  реєстрації  та  в  місцях,  не
відведених  для  торгівлі.  Складено  2  протоколи  за  статтею  152  КУпАП  за  стоянку
транспортних засобів на зеленій зоні та тротуарах.



            Відділом містобудування та архітектури протягом вересня 2021 року:        
     - підготовлено та прийнято 8 рішень виконкому;
     - підготовлено та прийнято 1 рішення сесії міської ради;
     -  підготовлено та зареєстровано наказів щодо присвоєння адресних номерів та внесено
дані до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва  - 6;
     - розглянуто  звернень: від громадян міста - 56, від юридичних осіб - 100;
     - підготовлено  та  зареєстровано  в  Єдиній  державній  електронній  системі  у  сфері
будівництва - лист про те, що містобудівні умови та обмеження не надаються - 1;   
     - підготовлено  та  зареєстровано  в  Єдиній  державній  електронній  системі  у  сфері
будівництва будівельних паспортів забудови земельної ділянки - 4;
     - підготовлено та видано 1 довідка про відсутність забудови; 
     - підготовлено  та  видано  35  витягів  з  містобудівної  документації  для  розробки
землевпорядної документації;
     - видано 2 дозволи на тимчасове зберігання будівельних матеріалів;
     - видано 19 ордерів на проведення земляних робіт;
     - проведено 12 перевірок з виходом на місце по виконанню земляних робіт;
     - опрацьовано 25 контрольних  документи,  які  надходили  з  Херсонської  обласної
адміністрації;     
     - проведено  2  комісійних  обстеження  рекламоносіїв  на  відповідність  технічним  та
естетичним вимогам з фотофіксацією та складанням акту; 
     - проведено 1 засідання  комісії по розміщенню рекламоносіїв на території міста;      
     - на  виконання   Закону  України  «Про  засудження   комуністичного  та  націонал-
соціалістичного  (нацистського)  тоталітарних  режимів  в  Україні  та  заборону  пропаганди
їхньої символіки» направлено 23 листи балансоутримувачам будівель стосовно демонтування
табличок із  застарілими назвами вулиць;
     - проведено обстеження старостинських округів щодо розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності та рекламних носіїв.

             Відділом комунального майна та землі у вересні  2021 року проведено наступну
роботу:
     - підготовлено 70 проектів рішень сесії міської ради;
     - підготовлено та надано 16 відповідей на листи та заяви від фізичних та юридичних осіб;
     - підготовлено 12 договорів оренди землі, додаткових угод до договорів оренди земельних
ділянок;
     - підготовлені  матеріали  для  проведення  земельних  торгів  з  набуття  права  оренди  на
земельні ділянки;
     - підготовлені  матеріали  по  3  земельним  ділянкам  для  проведення  конкурсу  з  відбору
суб'єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки земельних ділянок;
     -підготовлено  3  пакети  матеріалів  по  продажу  земельних  ділянок  несільськогоспо-
дарського призначення для оформлення нотаріальної угоди на земельну ділянку;
     - замовлено та отримано: 12 Витягів з технічної документації  про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки, 6 Витягів про державну реєстрацію земельних ділянок, 12 Витягів
про надання відомостей з Державного земельного кадастру;
     - поставлено на облік 2 громадянина по виділенню земельних ділянок для будівництва та
обслуговування житлового будинку,  а  саме учасники бойових дій  які  безпосереднь брали
участь у АТО;
     - постійно приймаються громадяни та юридичні особи по земельним питанням.

             Протягом  вересня  2021  року  відділом  міського  господарства,  надзвичайних
ситуацій, обліку житла було проведено наступну роботу:



     Підготовлено 3 проекти рішення виконавчого комітету Каховської міської ради та 4 проеки
рішення сесії Каховської міської ради.
     Відпрацьовано 197 контрольних документа, розглянуто та дано відповіді на 29 звернень
від мешканців міста та депутатів міської ради, надіслано 3 листи (телефонограми).
     Постійно  надаються  консультації  громадянам  з  приводу  відключення  населення  від
системи  ЦО  та  отримання  матеріальної  допомоги  для  встановлення  індивідуального
опалення  за  рахунок  коштів  міського  бюджету,   з  житлово  -  комунальних  питань  та
приватизації житла.
     Протягом звітного періоду працівниками відділу:
     - проведено засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС;
     - складено 1 акт обстеження зелених насаджень.
     Прийнято участь:
     - у 1 селекторній нараді з Міністерством регіонального розвитку України щодо підготовки
до осінньо-зимового періоду 2021/22рр;
     - 5 селекторних нарадах щодо шляхів розвитку області та засіданні регіональної комісії з
питань ТЕБ та НС;
     - 2 засіданнях адміністративної комісії;
     - 1 рейді COVID-патрулями (рейдовими групами) щодо перевірки виконання громадянами
та підприємствами вимог протиепідемічного законодавства на території громади.
     Функціонування  Каховської  міської  ланки  територіальної  підсистеми єдиної  державної
системи  цивільного  захисту,  всіх  її  служб  та  підрозділів  у  режимі  надзвичайної  ситуації
подовжено до 31 грудня 2021 року. 
     З  23  вересня  2021  року  на  території  Каховської  територіальної  громади  встановлений
“жовтий”  рівень  епідемічної  небезпеки.  Карантинні  заходи  згідно  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" (зі змінами) виконуються.
     Продовжується робота щодо проведення рейдів COVID-патрулями (рейдовими групами)
та звітування за результатами перевірки виконання громадянами та підприємствами вимог
протиепідемічного законодавства на території громади.
     Розпочаті заходи осіннього призову 2021 року на військову службу до лав Збройних Сил
України.
     Розроблено, розглянуто та прийнято на засіданні місцевої комісії з питань техногенно -
екологічної  безпеки  та  надзвичайних  ситуацій  Комплексний  план  заходів  Каховської
територіальної  громади  щодо  попередження  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та
природного  характеру  в  осінньо  -  зимовий  період  2021/22  року  (далі  -  План).  План
надісланий відповідальним особам для ознайомлення та виконання.
     Проведення  розрахунків  площ  квартир,  що  приватизуються  безоплатно  та  проведення
розрахунків вартості надлишків загальної площі квартири.
     Підготовлено розпоряджень міського голови «Про передачу у приватну власність квартир»
та видача свідоцтва про право власності на житло - 3 справи.
     Проводилась обробка:
     - документів від громадян пов’язаних із видачею дублікату свідоцтва про право на майно
та приватизацією державного житлового фонду, які надійшли від ЦНАП - 5 справ;
     - та  передача  документів  до  бухгалтерського  відділу  у  кількості  101  справа  для
перерахування фінансової допомоги на встановлення індивідуального опалення за рахунок
коштів міського бюджету;
     - документів для проведення житлової комісії - 4 справи.
     Проведено 1 засідання міської громадської комісії з житлових питань.



            Протягом вересня 2021 року відділом реєстрації місця проживання осіб було надано
понад 1073 адміністративних послуг. Була проведена наступна робота:
     - зареєстровано місце проживання - 156 осіб, в т.ч в м. Каховка - 134; с. Роздольне - 2,
с.Малокаховка - 20;
     - знято з реєстрації місця проживання - 182 особи, в т.ч. м. Каховка - 169, с. Роздольне - 2,
с.Чорноморівка - 2, с.Малокаховка - 9;
     - оформлено  та  видано  довідок  про  реєстрацію/зняття  з  реєстрації  місця  проживання
особи - 662; в т.ч. в м.Каховка - 647, с.Роздольне - 9, с.Малокаховка - 6;
     - оформлено та видано довідок про зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб
- 73, в т.ч. в м. Каховка - 71, с. Роздольне - 1, с. Малокаховка - 1;
     - підготовлено інформацій на запити суддів, правоохоронних органів, виконавчої служби,
ВВДРВ на 136 осіб.
    
            Відділ у справах дітей працює згідно з планом роботи затвердженого заступником
міського голови з питань діяльності  виконавчих органів  ради Г.В.Гондаревою на вересень
2021 року. Протягом звітного періоду спеціалістами відділу:   
     - здійснено  прийом  громадян  та  надано  консультації  з  різних  питань  громадянам
Каховської ТГ у кількості 32 особам;
     - відвідано за місцем проживання 26 сімʼї;
     - прийнято участь у 8 судових засіданнях;
     - згідно  графіку та  плану  роботи  проведено  1  засідання  комісії  з  питань  захисту  прав
дитини;
     - підготовлено документи та взято участь у засіданні виконкому Каховської міської ради;
засіданні адміністративної комісії (двічі, згідно плану роботи виконкому).
     Відповідно до рішення виконавчого комітету Каховської міської ради три малолітні особи
тимчасово влаштовані до родини патронатного вихователя. 
     Спеціалістами відділу спільно з МЦСС та управлінням освіти проведено перевірку умов
проживання дітей облікових категорій відповідно до законодавства та графіку.
     Проведено захід для дітей м. Каховки присвячений Дню міста. Надано канцелярію дітям
облікових категорій до Дня знань.
     5-ти усиновлювачам Каховської ТГ надано подарунки до Дня усиновлювача, які  придбано
за кошти місцевого бюджету.
     Для дітей облікових категорій у кількості 25 осіб, організовано та проведено екскурсію до
с. Червоний Маяк, Бериславського району.

            Відділом у справах молоді та спорту в вересні 2021 року було проведено таку
роботу:
     Підготовлено інформації на контрольні документи.
     Підготовлено 1 проект рішення виконавчого комітету, 2 проекти розпоряджень міського
голови.
     Подання  кандидатур  та  підготовка  необхідних  документів  для  нагородження  під  час
урочистих заходів з нагоди відзначення 230-ї річниці міста Каховка.
     Проведено  засідання  координаційної  ради  з  питань  розвитку  українського  козацтва
(23.09.2021). 
     Спеціалістами відділу взято участь в роботі оргкомітетів та робочих груп з організації та
проведення в м.  Каховка заходів  до 230-ї  річниці міста Каховка,  Дня фізичної  культури і
спорту тощо; у роботі робочої групи з розробки проєкту стратегії розвитку громади. 
     Здійснювалась координація діяльності та проведення робіт щодо утримання у належному
санітарно  -  технічному  стані  спортивного  комбінату  «Олімпійський»  та  спортивних
майданчиків.



     У  співпраці  з  КП «КТП» облаштувано  в  парковій  зоні  на  набережній  міста  локації  в
рамках реалізації соціального проекту Президента України «Активні парки - локації здорової
України».
     Протягом вересня 2021 року відбулися спортивні заходи:
     - 04  вересня  2021  року  на  с\к  «Олімпійський»  відбувся  календарний  матч  Чемпіонату
України  з  футболу  серед  аматорських  команд  сезону  2021/2022:  СК  «Каховка»  -  «ФК
Запоріжжя» (850 глядачів);
     - 7 вересня 2021 року за сприяння відділу у справах молоді та спорту було організовано
відрядження команди Каховської ТГ у складі 15 чололовік в м. Херсон для участі у змаганнях
кубку області та «призів Майстрів» з легкої атлетики;
     - 11  вересня  2021  року  на  міському  спортивному  комбінаті  «Олімпійський»  на  алеї
«Спортивна  гордість  Каховки»  відбулося  урочисте  зібрання  для  підведення  підсумків
спортивного сезону та нагородження спортсменів, ветеранів фізкультури, фахівців фізичної
культури та спорту з нагоди відзначення Дня фізичної культури і спорту в Україні (всього
близько 150 учасників). Почесними гостями на заході були міський голова Віталій Немерець,
начальник відділу у справах молоді та спорту Сергій Кашулін, т.в.о. начальника управління
освіти  Оксана  Паталашка,  депутат  міської  ради  Петро Комягін,  директор МЦСС депутат
міської ради Віктор Зубков, директор ДЮСШ Каховської міської ради Віктор Чухрай. Під час
урочистостей  відбулося  нагородження  Грамотами  та  Подяками  міського  голови,  а  також
почесними  грамотами  відділу  у  справах  молоді  та  спорту  активістів  фізкультурно  -
спортивного  руху,  спортсменів,  тренерів,  фахівців  цієї  галузі,  які  відзначилися  протягом
цього спортивного сезону (всього відзначено 66 осіб);
     - 11 вересня 2021 року на території БВ «Чисті пруди» відбувся відкритий розіграш Кубку
Каховської ТГ з шашок - 64, присвячений Дню фізичної культури і спорту (21 учасник);
     - 11  вересня  2021  року  на  с/к  «Олімпійський»  відбувся  турнір  з  міні  -  футболу  серед
юнацьких команд, присвячений Дню фізичної культури і спорту (60 учасників, 4 команди);
     - 11 вересня 2021 року на баскетбольному майданчику (Ф.Гаєнко, 6а) відбувся відкритий
турнір  Каховської  ТГ з  баскетболу  3х3  серед команд  юнаків,  присвячений Дню фізичної
культури і спорту. В змаганнях взяли участь команди з Каховки та Н.Каховки (22 учасники);
     - 12 - 19 вересня 2021 року в шаховому клубі МПК «Меліоратор» відбувся традиційний
відкритий  турнір  Каховської  ТГ  з  шахів,  присвячений  пам’яті  ЗТУ В.О.Войнаревича  (39
учасників).  Переможці  та  призери турніру у  разних категоріях  нагороджені  грамотами та
медалями відділу у справах молоді та спорту;
     - 18  вересня  2021  року  на  с/к  «Олімпійський»  відбувся  календарний  матч  Чемпіонату
Херсонської  області  з  футболу  серед  ветеранів  «Ліга  Легенд»  2021  року:  «Каховка»  -
«Тарпан» (Н.Сірогози) (40 учасників);
     - 18 вересня 2021 року на центральній площі міста в рамках святкових заходів з нагоди
відзначення 230-ї річниці Дня заснування м. Каховка відбулось спортивно - ігрове шоу за
участю спортсменів і тренерів ДЮСШ Каховської міської ради, ГО «СК «Капоейра», фітнес-
клубу «Гранд», тощо (близько 300 учасників);
     Спільно  з  громадськими  організаціями  та  ініціативними  групами  організовано  та
проведено козацькі та молодіжні заходи:
     - 11  вересня  підбиття  підсумків  молодіжного  проєкту  «PRO:ЧИТАННЯ»  в  рамках
проведення Літературної  кав'ярні.  За 7 місяців  перебігу конкурсу було залучено до участі
більше 100 осіб, написано 40 відгуків, відзнято 19 буктрейлерів і 2 відеовідгуки, проведено 7
літературних  ZOOM  -  кав’ярень,  поетичний  «Ламповий  куточок»,  онлайн  -  дебати,  два
конкурси в конкурсі (авторських поезій і фото з книгою) (в рамках проєкту PRO:Читання);
     - 18  вересня  відбувся  молодіжний  «круглий  стіл»,  присвячений  230-й  річниці  Дня
заснування  міста.  Про  реалізацію  молодіжних  проєктів  на  благо  громади  розповідали  їх
організатори,  керівники  та  учасники.  Визначилися  з  пріоритетами  міського  конкурсу
молодіжних соціальних проектів та програм на 2022 рік, обговорили знакові події цього літа;



     - 19 вересня 2021 року членами куреня «Сіроманці» разом з представниками Каховського
козачого товариства на човневій станції організовано толоку (19 чол.);
     - 23  вересня  2021  року  проведено  засідання   міської  координаційної  ради  з  питань
розвитку Українського козацтва (12 чол.);
     - 24 вересня на території Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю ініціативна
група молоді з молодіжного центру "Пульс" провела фото - пікнік, у якому брали участь діти
з особливими потребами;
     - 26 вересня пройшла перша осіння Літературна ZOOM - кав’ярня, пройшла, за традицією,
невимушено,  жваво  й  весело.  Коло  «літературних  кавоманів»  щодалі  звужується,  але
натомість росте географія охоплення (крім Каховки, ще Київ, Прага, Венеція), а також коло
інтересів (в рамках проєкту PRO:Читання).
     Взято участь у онлайн нарадах:
     - 20  вересня  зустріч  команди  молодіжного  центру  «Пульс»  щодо  розробки  візуалізації
центру та інформаційних даних сторінок центру у соцмережах;
     - 27 вересня зустріч з представниками IREX (за програмою «Мріємо та діємо»);
     - 28  вересня  зустріч  з  представниками  команди  «Мріємо  та  діємо»  щодо  визначення
основних напрямів роботи молодіжного центру«Пульс» та оформлення заявки на пріоритетні
напрями діяльності.
     Про проведені  заходи розміщено 27 публікацій на офіційному сайті  Каховської  міської
ради,  на сторінці  «Каховська міська  територіальна громада» в соцмережі  «facebook» та в
газеті «Каховська зоря», на інших інтернет-ресурсах.

            За  вересень  2021  року  до  канцелярії  загального  відділу  надійшло  розпоряджень
голови ОДА, доручень голови Херсонської облдержадміністрації та його заступників, листів
від органів вищого рівня та інших листів в загальній кількості 821 од.
     Прийнято:
     - звернень громадян - 247 од.,
     - урядова гаряча лінія - 30 од.,
     - депутатських звернень - 13 од.,
     - інформаційних запитів - 10 од.,
     - реєстраційних справ - 10 од.,
     - запитів про реєстрацію місця проживання осіб - 113 од..
     На особистому прийомі міського голови побувало 20 громадянин та 2 ініціативні групи
мешканців міста у загальний кількості 5 осіб.    
     Зареєстровано 47 судових повісток; доручень міського голови, планів заходів та графіків -
8.
     Вихідної  кореспонденції  було  зареєстровано  825  од.  З  них  було  підготовлено  та
запакетовано  138  простих  листів  та  34  листа  та  пакета  з  повідомленням.  Кур’єрською
доставкою працівниками відділу доставлено 149 документи. 
     Надано консультації та роз’яснення 308 громадянам.     
     Постійно надаються консультації та проводиться роз'яснювальна робота з працівниками
міської ради з питань ведення діловодства, роботи із зверненнями громадян, із запитами на
публічну інформацію.
     Підготовлено та проведено 3 засідання виконкому, на яких було розглянуто і прийнято 27
рішень  виконкому.  Для  членів  виконкому  роздруковано  259  примірник  проектів  рішень.
Прийняті  рішення  з  відповідними  додатками  сформовано  у  справи  відповідно  до  вимог
Регламенту виконкому.      
     Виконувався  облік  виданих  бланків  листів  виконкому  і  міської  ради,  розпоряджень
міського голови,  рішень виконкому та  сесій  міської  ради.  За  вересень  даної  документації
видано 768 од. 
     Загальним  відділом постійно  проводилась  робота  щодо  забезпечення  сталої  роботи  та
функціонування управлінь та відділів міськвиконкому.    



     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). Контроль руху документів
на оприлюднення і нормативних документів. Оптимальне розміщення на сайті.
     Також, спецалістами відділу проводилось:
     - забезпечення справності ПО і технологічного обладнання системи  «Голос» (оновлення,
перевірка прикладної частини, поточна оптимізація системи);
     - підготовка та тестування тех.засобів системи «Голос» (планшети та сервер);
     - технічне обслуговування пленарних засідань міської ради;
     - відеозйомка засідань сесій, депутатських комісій, засідань виконкому;
     - забезпечення прямих трансляцій пленарних засідань на хмарний сервіс YouTube;
     - архівування  знятих  відеоданих.  Конвертація,  оптимізація,  забезпечення  доступності
відеоданих для співробітників виконкому. Забезпечення доступності відкритих відеоданих.;
     - технічне обслуговування локальної мережі виконкому;
     - сервісне обслуговування робочих станцій виконкому (оновлення OC Linux, тестування
продуктивності, усунення вузьких місць в обміні даними);
     - технічна підтримка відділу державної реєстрації (обробка дротових з'єднань, усунення
конфліктів, настроювання робочих станцій, оптимізація роботи в мережі Інтернет);
     - планове сервісне обслуговування підмінного фонду (перевстановлення ПЗ, діагностика,
ремонт систем охолодження, заміна несправних компонентів);
     - технічне  обслуговування  друкуючих  пристроїв  Kyocera  (заміна  тонера,  очищення
бункерів відпрацювання);
     - оперативне  реагування  для  усунення  аварійних  ситуацій  в  мережі  виконкому.
Виправлення помилок в роботі обладнання, операційних систем;
     - технічна допомога співробітникам у реалізації складних задач обробки даних (таблиці,
презентації, фото, відео). Усунення збоїв обробки;
      - профілактика  безпеки  руху  даних  в  мережі,  контроль  доступу  ззовні,  антивірусний
контроль в ОС Windows, оптимізація ОС Linux;
     - проведено поточне обслуговування 2 робочих станцій.
     У частині господарського забезпечення проводилась наступна робота:
     - щоденна  перевірка  стану  теплового  обладнання  будівлі  виконкому,  у  тому  числі  і  в
підвальних приміщеннях;
     - закупівля необхідного обладнання, канцелярських приладів, паперу для друку,  поштових
марок, миючих засобів для технічного персоналу, тощо;
     - складались авансові звіти та інша документація для відділу бухгалтерського обліку;
     - оформлювались договори з організаціями та установами, з якими ведеться співпраця по
господарській частині;
     - проводився контроль за енергоспоживанням у будівлі;
     - складено звіт про споживання електроенергії виконкомом за місяць, за результатом чого
підготовлено додаткові угоди з Каховським РЕЗ та ЕМ;
     - виконувалось щоденне прибирання приміщень;
     - здійснювався обхід будови міськвиконкому для виявлення технічних проблем;
     - поточний  ремонт  внутрішніх  мереж  (електро-,  водо-,  каналізації)  та  приміщень
міськвиконкому;
     - виконувалась  заправка  картриджів,  ремонт  офісної  меблі,  заміна  лампочок  на
енергозберігаючі, тощо. 

          Працівниками  управління культури і туризму протягом звітного періоду виконано
наступну роботу:
     Проводилося:
     - планування роботи Управління культури і туризму Каховської міської ради;
     - робота з документами (відповіді на контролі, розробка наказів, здача звітів);



     - наради з керівниками відокремлених підрозділів Управління культури;
     - 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 2021 рік».
     Культурно-мистецька діяльність :  
     Закладами культури Каховської  міської  територіальної  громади  протягом вересня  2021
року організовано та проведено такі культурно - дозвіллєві заходи:
 
     Міський Палац культури «Меліоратор»:
     - 11.09.2021  - міський фестиваль танцю «Let’s dance»;
     - 11.09.2021 - урочисте зібрання з нагоди відзначення Дня фізичної культури і спорту.
     - 12.09.2021 ( с.Великі Копані) - участь народного вокального ансамблю «Вербиченька»,
народного ансамблю танцю «Надія»  та народного любительського об’єднання «Каховські
зорі» МПК «Меліоратор», у відкритому фестивалі народної творчості «Душа Півдня»;
     - 17.09.2021 -  урочистості  та  святковий концерт присвячений 230-й річниці  заснування
міста Каховка;
     - 17.09.2021  -  презентація  фото  -  виставки  «Ініціативні,  сучасні,  відомі…»  (Обличчя
каховчан, які отримали визнання на всеукраїнському, європейському та всесвітньому рівнях);
     - 18.09.2021  -  розважально  -  ігрова  програма  для  дітей  за  участю  аніматорів  «Місто
дитячих мрій»;
     - 18.09.2021 - святковий концерт присвячений  відзначенню 230-ї річниці з дня заснування
міста Каховка (Площа Трудової Слави);
     - 23.09.2021 - концертна програма гурту «Лейся песня»; 
     - 23.09.2021 - Мітинг-реквієм пам’яті про смерть безвинних жертв на Каховщині у період
Другої світової війни (біля пам’ятного знаку на колишньому Хуторі Терни).  

     Міський культурно-методичний заклад:
     - 06.09.2021 - акція до Дня благодійності «Добро до тебе повернеться»;
    - 11.09.2021 - участь в урочистому зібранні з нагоди відзначення Дня фізичної культури і
спорту;
     - 23.08 - 20.09.2021 - виставка  «Жива  енергія  творчості:  30  майстрів  -  30-річчю
Незалежності України». Екскурсії для мешканців громади;
     - 17.09.2021 - участь в урочистостях та святковому концерті, присвячений 230-ій річниці з
Дня заснування міста Каховка (МПК «Меліоратор»);
     - 18.09 - 12.10.2021 - презентація  фото  -  виставки  «Ініціативні,  сучасні,  відомі…»
(каховчани,  які  отримали  визнання  на  всеукраїнському,  європейському  та  всесвітньому
рівнях).
     - 18.09.2021 - організація та проведення тематичних майстер-класів; ярмарок кулінарного
та декоративно - ужиткового мистецтва  «Простір креативного рельєфу»; дитяча концертна
програма;
     - 18.09.2021 - участь у вечірньому святковому концерті до 230-ї річниці з Дня заснування
міста Каховка. 

     Міська універсальна бібліотека:
     - 11.09.2021 - до Дня українського кіно: Перегляд фільму «Дивне Різдво» (До 80-річчя з
дня народження Богдана Ступки, українського актора театру і кіно);
     - 16.09.2021 - зустріч - натхнення: «Поетичне соло Анатолія Кичинського»;
     - 17 - 30.09.2021 - до  Дня  міста:  Виставка  -  привітання:  «Каховка  -  моя  маленька
батьківщина»;
     - 21 - 30.09.2021 - фантастично - літературна  виставка:  Реалістичність  «наукової
фантастики»  Герберта  Уеллса  (До  155-річчя  від  дня  народження  Герберта  Уеллса,
англійського письменника-фантаста);



     - 25.09.2021 - футуристично - літературна мандрівка: «Кохання на іншій планеті»  (До 100-
річчя від дня народження Станіслава Германа Лема, польського письменника-фантаста);
     - 28 - 30.09.2021 - книжкова виставка до Дня пам’яті жертв Бабиного Яру «Бабин Яр – 
пам'ять на тлі історії».
     - 30.09.2021 - до Всеукраїнського Дня бібліотек: Фінальне свято читання та підведення
підсумків Програми літніх читань «Літо з книгою - 2021».  

     Малокаховський сільський будинок культури:
     -  06.09.2021 - екскурсія  для  малюків  «Моя  маленька  Батьківщина»,  де розповідалось
про село Малокаховка,  якому  в  цьому  році виповнюється 230 років;
     - 10.09.2021 - вечір відпочинку «День здоров’я та спорту»;  
     - 24.09.2021 - урок з відеоматеріалом «День туризму»;  
     - 28.09.2021 - круглий стіл «Вечір поєзії».  

     Роздольненський сільський будинок культури:
     - 10.09.2021  -  конкурсно  -  розважальна   гра  «Козацькі  забави»  до  Міжнародного  Дня
фізичної культури і спорту;
     - 21.09.2021 - виховний захід присвячений міжнародному Дню миру «Прагнемо миру!».

     Чорноморівський сільський клуб:
     - 04.09.2021 - «Кінопарк» для дітей (показ мультиплікаційного фільму на великому екрані
під  відкритим небом)  «Леді  Бос» (площа сільського  клубу),  вечір  відпочинку  для  молоді
«Танці під зорями» (площа сільського клубу); 
     - 11.09.2021 - «Кінопарк» для дітей (показ мультиплікаційного фільму на великому екрані
під відкритим небом) «Звірополюс» (площа сільського клубу), вечір відпочинку для молоді
«Оксамитова вечірка»(площа сільського клубу); 
     - 12.09.2021 - участь  у  відкритому  фестивалі  народної  творчості  «Душа  Півдня»
(с. Копані); 
     -  18.09.2021 -  «Кінопарк» (показ  кінофільму на  великому екрані  під відкритим небом)
«Чорна вдова» (площа сільського клубу), вечір відпочинку для молоді «Танці під зорями»
(площа сільського клубу);
     -  25.09.2021 - «Кінопарк»  (показ  кінофільму  на  великому  екрані  під  відкритим  небом)
«Скажене весілля 3» (площа сільського клубу), вечір  відпочинку  для  молоді  «Танці  під
зорями» (площа сільського клубу); 
     - 26.09.2021 - онлайн привітання до Дня працівника дошкільної освіти «Життя  ви  дітям
віддаєте» (група в Facebook);
     - 29.09.2021 - онлайн презентація до Дня вшанування жертв Бабиного Яру «Пам'ять  на  тлі
історії» (група в Facebook);
     - 30.09.2021 - онлайн привітання до Всеукраїнського Дня бібліотек«Бібліотека - твоя точка
опори» (група в Facebook);    

     Сільський клуб спільно з бібліотекою села Вільна Україна:
     - 02.09.2021 - зустріч - діалог «Без сім’ї немає щастя на землі»;
     - 08.09.2021 - книжкова виставка «Охорона природи - зміст життя людини»;
     - 14.09.2021 - урок краєзнавства «Народні традиції та ремесла»;
     - 27.09.2021р. - екологічна година «До природи не неси шкоди».

     Роздольненська сільська бібліотека:
     - до 80-річчя трагедії Бабиного Яру - книжкова виставка  « Бабин Яр пам’ять на тлі історії»
в бібліотеці, на протязі місяця;
     - 16.09.2021 - свято пирога «Їжте люди пироги!»;     



     - 06.09.2021 -  історична мандрівка до 100 -  річчя села Роздольне «Моє село серпанком
оповите, для мене ти найкраще на землі»; 
     - 22.09.2021 - патріотична  година  до  Дня  партизанської  слави  «Партизанська  іскра  в
полум’ї боротьби»;
     - 28.09.2021  -  обласний  відкритий  урок  читання  «Під  українським  небокраєм  книгу
люблять і читають».

 
     Чорноморівська сільська бібліотека:
     - 10 - 15.09.2021 - тематична  виставка  «Облава»  (90  років  від  дня  народження  Бориса
Харчука - українського письменника);
     - 15 - 17.09.2021 - заочна подорож «Цей дивовижний пташиний світ Херсонщини»; 
     - 17 - 23.09.2021 - інформаційна виставка «Чарівність енергії - Михайло Драгоманов»;
     - 20.09.2021 - година спілкування «Що я знаю про здоровий спосіб життя»;
     - 22 - 25.09.2021 - до Дня партизанської слави тематично інформаційна виставка «Народу
мир потрібен  як вода»;
     - 29.09.2021 - подорож - спілкування «Великих сил, велика сила» (до 155 років Михайлу
Грушевському);
     - 30.09 - 05.10.2021 - відкритий  урок  читання  «Поезія  -  це  чарівна  сила».  Тематична
виставка «Багатоликий світ поезії М.Братана».
   

            Управлінням освіти протягом звітного періоду організовано та проведено наступні
заходи:
     - проведено Свято Першого дзвоника в закладах освіти громади (01.09.2021);
     - прийнято та оброблено статистичну звітність від закладів загальної середньої освіти ( до
10.09.2021);.
     - проведено інструктивно - методичну нараду для заступників директорів  з навчально -
виховної роботи (на базі ЦПП «Смарт Освіта») (22.09.2021);
     - відбувся рейд «Урок» в закладах загальної середньої освіти (щодо охоплення навчанням
дітей і підлітків шкільного віку) (13.09 - 24.09.2021);
     - відбулася  нарада  для  медсестер  закладів  освіти  з  питань  організації  харчування  та
дотримання санітарно - гігієнічних вимог в закладах освіти (24.09.2021);
     - проведено тиждень безпеки дорожнього руху в закладах освіти (20.09.- 24.09.2021)

          У вересні 2021 року управління праці та соціального захисту населення виконало
наступну роботу.
     Протягом звітного періоду відділом державних соціальних допомог:
     - прийнято особових справ - 538;
     - прийнято заяви з сайту Міністерства - 7;
    - призначено: державних допомог - 332, субсидій - 340, компенсацій «пакунок малюка» -
23;
     - зроблено запитів та отримано відповідей про доходи: ДФС - 50, ПФУ - 30;
     - зроблено запитів до інших УПСЗН - 34;
     - зроблено запитів до ПФУ - 1;
     - зроблено запитів до фонду соціального страхування - 6;
     - зроблено запитів до Центру зайнятості - 13;
     - зроблено перевірку заявників щодо підприємницької діяльності - 290 осіб;
     - надано консультацій - 567;
     - надано довідок - 148;
     - надано посвідчень особам з інвалідністю - 5;
     - надано відповідей на скарги: на гарячу лінію - 3, на Департамент - 1, особисто заявнику -
1;        



     - зроблено відповідей на контрольні документи: разові - 9, щовівторка - 8, щочетверга - 5,
щомісячні - 15, ОДА - 8;
     - списано вархів - 5 особових справ;    
     - оброблено особові справи, які надійшли з Центру - 234;
     - сформовано реєстрів по субсидії - 118;
     - введено в дію нових тарифів по 1 підприємству;
     - зроблено корекцію отримувачів субсидії: зупинено - 4 субсидій;      
     - зроблено корекцію особових рахунків отримувачів субсидії - 10;
     - зроблено перерахунок субсидій в ручному режимі — 151;
     - перераховано особових рахунків по довідкам персоніфікації – 20;
     - опрацьовано по верифікації Мінфіну - 4 особові справ;
     - оброблено перерахунків особових справ: подовження виплати у зв’язку з карантином - 
128 розпоряджень, одноразова виплата малозабезпеченим багатодітним сім’ям - 236 
розпоряджень.      
     Протягом вересня 2021 року управлінням зареєстровано трьох внутрішньо переміщених
осіб, у т.ч. з Донецької обл.. - 2, з  АР Крим - 1. Станом на 01.10.2021 на обліку перебуває 170
сімей, в яких 243 особи, у тому числі
     - переміщених з Донецької та Луганської областей - 202;
     - переміщених з АР Крим – 41.
     Серед внутрішньо переміщених осіб:
     - працездатні - 99 осіб, у тому числі отримувачі допомоги сім’ям з дітьми - 11 осіб
     -  діти – 50 осіб
     - особи з інвалідністю – 11 осіб
     - пенсіонери – 83 осіб.
     По місцевому бюджету профінансовано за вересень - 651325,80 грн., з яких:
     - виплата компенсації громадянам, які надають соціальні послуги - 76768,81;
     - забезпечення перевезення - 167000,00;
     - пільги на послуги зв’язку  - 3410,33;
     - забезпечення ліками та зубопротезування пільгових категорій, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи - 4102,42;
     - стипендія УБД, яким 90 і більше років - 3200,00;
     - матеріальна допомога - 140500,00;
     - матеріальна допомога на поховання - 18000,00;
     - виплата пільг почесним громадянам міста - 441,53;
     - адресна грошова допомога вдовам військовослужбовців, загиблих в АТО - 15000,00;     
     - адресна грошова допомога матері загиблого в Афганістані сина — 2000,00;
     - соціальне таксі - 3162,84;
     - пільги на послуги зв’язку особам з інвалідністю по зору - 780,47;
  - відшкодування  Каховській  ЦМЛ  на  придбання  ліків хворим на  цукровий  діабет -
135480,64;
     - відшкодування  МЦПМСД  на  ліки  пільговим  категоріям  громадян,  відповідно  до
програми - 77701,80;
     - надання  коштів  на  відшкодування  ліквідаторам  І  та  ІІ  категорії,  які  постраждали
внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  один  раз  на  рік  вартості  проїзду  міжміським
транспортом до будь - якого населеного пункту - 992,61;
     - фінансування громадських організацій - 2784,35.
     По державному бюджету профінансовано за вересень - 8297610,80 грн.:
     - допомога сім’ям з дітьми -  5952047,57;
     - надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття
витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг - 71893,45;
     - придбання технічних засобів реабілітації та санаторно - курортне лікування для осіб з
інвалідністю - 8316,00;



     - матеріальна допомога особам з інвалідністю та малозабезпеченим - 2738,50;
     - матеріальна допомога військовослужбовцям, звільненим з строкової служби - 2102,00;
     - субсидія, пільги - 2205310,92;
     - соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи
(санаторно - курортна путівката відшкодування за відпустку ЧАЕС) - 3938,36;
     - заходи з соціальної та професійної адаптації постраждалих учасників Революції Гідності
та учасників антитерористичної операції - 51264,00.
     За вересень 2021 року управлінням укладено 11  договорів, підготовлено  262 платіжних
доручень,  46 фінансових  та  юридичних  зобов’язань,  10  розподілов.  По  фінансуванню
допомог сім’ям з дітьми, пільгам і субсидіям проводяться платежі по 11 банкам та пошту (в
місяць кошти проводяться у два періоди, за кожний період набирається по  125 платіжних
доручень, фінансові і юридичні зобов’язання).
     Станом  на  01.10.2021  до  Єдиного  автоматизованого  реєстру  осіб,  які  мають  право  на
пільги знаходиться 8095 осіб, із них  779 ветерана війни, з яких:
     - осіб з інвалідністю внаслідок війни - 72 особи, (АТО/ООС - 6 осіб);
     - учасників бойових дій - 436 осіб ( АТО/ООС - 268 осіб);
     - учасників війни  - 145 осіб (АТО/ОСС - 1 особа);
     - сімей загиблих (померлих) ветеранів війни - 126 осіб (АТО/ООС - 14 осіб );
     Нараховані пільги на житлово-комунальні послуги за вересень 2021 року:
     - з держбюджету 1202 особам на суму 385698,08 грн.;
     - міського бюджету почесним громадянам міста 452,89 грн.
     Переведено пільг на готівкову грошову форму 11 особам.
     Змінено поставщика газу 23 пільговикам.
     Здійснений  обмін  інформацією  між  інформацією  в  ЄДАРП  та  підприємствами  -
надавачами - послуг ( всього103 організації).
     Проведено перерахунок пільг за зверненням пільговиків -  21 особі.
     Внесені до програми ЄДАРП  щодо  зміни різновидів та тарифів 38 записів.
     Відпрацьована верифікація - 226 осіб.
     Прийнято та відпрацьовано 15 декларацій про доходи сім’ї пільговика, 5 звернень щодо
отримання твердого палива та скрапленого газу.
     Надано  13  довідок  відділу  ДСД  для  перерахунку  субсидії  (отримання  пільг  під  час
нарахування субсидії з травня 2021 року).
     Сформовані  та  направлені  списки  по  усім  підприємствам  надавачам  -  послуг  щодо
визначення боржників - 103 організації. Надійшло 5 файлів - відповідей від підприємств -
надавачів  послуг.  Опрацьовані  файли  та  визначені  боржники,  яким  направлені  листи  -
повідомлення  щодо переведення отримання  пільг в безготівковій грошовій формі. Всього
13 осіб. 
     Вирішено  питання  з  пільговим  перевезенням  дітей  з  інвалідністю  до  Таврійського
навчального реабілітаційного центру. Оформлено 12 особистих справ.
     Надано 12 довідок про доходи пільговикам для отримання ДСД та 2 довідки на пільгове
зубопротезування.
     Підготовлено:  20  контрольних  документів,  11  відповідей  на  звернення  громадян,  6
відповідей на звернення громадян на УГЛ.
     Здійснено 4 виїзди на позивні заяви щодо виплати до 5 травня.  
    Прийнято 2 заяви на призначення грошової адресної  допомоги внутрішньо переміщеним
особам.
     Надано довідкової консультативної інформації - 68 особам.
     Зупинена  грошова допомога на проживання ВПО - 2 особам, у зв’язку зі смертю. 
     Згідно  даних Головного  управління  статистики  у  Херсонській  області  згідно
державних статистичних спостережень за ф. № 1 - ПВ (місячна) станом на 01. 09.2021
по  Каховській  міській  територіальній  громаді  заборгованість  із  виплати  заробітної
плати складає 42721,3 тис.грн. (732 особи), яку мають три підприємства:



     - ПрАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування» - 40646,0 тис.грн. (633
осіб);
     - ТОВ «Аграрна промислова компанія «Дом - Агро» - 1693,1 тис. грн. (52 особи); 
     - Каховський агротехнологічний фаховий коледж - 382,2 тис.грн. (42 особи).
     У 2021 році зареєстровано 18 колективних договори та 15 змін та доповнень  до них.
     Виявлено  трьох  осіб,  які  займались  підприємницькою  діяльністю  без  дозвільних
документів.  Матеріали передані  до Каховської  ОДПІ,  за  результатом роботи складено три
адміністративні протоколи на суму 51 тис. грн.
     За  січень  -  вересень  2021  року  робочою  групою  щодо  легалізації  оплати  праці  та
зайнятості  населення  було  перевірено  444  приватних  підприємців  міста,  виявлено  55
підприємця, які порушували норми трудового законодавства, складено 24 акти. Управлінням
праці та соціального захисту населення матеріали на порушників трудового законодавства
виявлених  фактів  порушень  передаються  до  відділення  Каховської  ДПІ  ГУ  ДПС  у
Херсонській області. 
     За складеними актами роботи робочої групи Каховською ОДПІ донараховано: 
     - податку з доходів фізичних осіб - 96930 грн;
     - військовий збір - 3600 грн.;
     - ЄСВ - 55440 грн.;
     - Єдиний - 21374 грн.
     Всього - 177344 грн.
     Згідно з трудовим законодавством оформлено:
     - 10 найманих працівників; 
     - 94 працівника за цивільно-правовою угодою;
     - 100 оформились, як фізичні особи підприємці.
     Виявлено 8 осіб, які займались підприємницькою діяльність без дозвільних документів.
Матеріали передані до Каховської ОДПІ, за результатом роботи складено 4 адміністративні
протоколи на суму від 17-34 тис. грн.
     У  вересні  2021  року  спеціалістами  управління  складено  2  заперечення  до  суду  щодо
відшкодування  надмірно  виплачених  коштів  з  бюджету  та  підготовлено  2  відповіді  на
адвокатські запити.
     У  звітньому  періоді  2021  року  сформовані  списки  осіб  з  числа  дітей-сиріт,  дітей
позбавлених  батьківського  піклування,  на  отримання  субвенції  з  державного  бюджету  на
придбання житла, та розрахунку потреби в цих коштах. 
     Згідно  з  вищезазначених  списків  Каховській  територіальній  громаді  виділені  кошти
субвенції на трьох осіб з категорії віком від 23 до 35 років: 

- 70% з державного бюджету сума 831 522,1 грн.;
     - 30% - 118788,9 грн.- сплачується за рахунок місцевого бюджету.
     Проведена робота щодо відкриття спеціальних рахунків  особами з числа дітей -  сиріт,
дітей  позбавлених  батьківського  піклування  для  перерахування  коштів  субвенції   з
державного бюджету на придбання житла.
     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
вересня 2021 року:
     - прийнято заяви з пакетами документів від 16 осіб;

  - внесено до ЦБІ змін і доповнень - 50; 
  - замовлено одиниць технічних та інших засобів реабілітації - 50; 
  - направлено  на  підприємство  заявок  про  намір  забезпечення  технічними  засобами

реабілітації - 20; 



     - ознайомлено  з  переліком  підприємств,  які  здійснюють  післягарантійний  ремонт  та
технічне  обслуговування  ТЗР  з  метою  укладання  договору  на  обслуговування  виданих
засобів реабілітації - 18 осіб;
     - повідомлено про сформування направлення в ЦБІ - 16 осіб;
     - проведено  інвентаризацію  15  особових  справ  та  передано  до  Херсонського
обласного відділення Фонду соціального  захисту осіб з інвалідністю.
     Відпрацьовано списки померлих громадян (53 особи), підготовлено до архівації 17 справ
осіб з інвалідністю у зв’язку з втратою статусу, до Централізованого банку даних з проблем
інвалідності внесено відповідні зміни.  
     Прийнято заяви та пакети документів від 5 законних представників на реабілітацію дітей з
інвалідністю в Центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Каховської міської ради.
В ЦБІ сформовано електронні справи, внесено відомості; законним представникам надіслано
повідомлення про направлення дитини на реабілітацію.
     Укладено 4 договори з санаторно - курортними закладами, 3 УБД та 1 особа з інвалідністю
з  числа  учасників  АТО,  отримали  послуги  з  психологічної  реабілітації.  Санаторіям
відшкодовано вартість наданих послуг.
     Прийнято заяви та пакети документів на психологічну реабілітацію від двох учасників
АТО.  Складено  договори  та  направлено  на  психологічну  реабілітацію  2  учасникиАТО.
Розподілено 3 путівки на 4 квартал (1 - особі з інвалідністю внаслідок війни, 2 - учасникам
війни) у санаторії,  що належить до сфери управління Мінсоцполітики;  3 особи отримали
санаторно - курортне лікування за путівками, розподіленими у 3 кварталі.
     Прийнято  заяви  від  6  осіб  з  інвалідністю загального  захворювання  та  з  дитинства  на
санаторно-курортне лікування.
     Укладено договори та направлено на отримання послуг з санаторно-курортного лікування
3 особи з інвалідністю внаслідок загального захворювання.
     Прийнято  заяву,  складено  акти  обстеження  матеріально  -  побутових  умов,  надано
допомогу у формуванні пакету документів, організовано перевезення з Каховської лікарні до
Херсонського  психіатричного  диспансеру  з  метою  обстеження  психіатричною  МСЕК  та
влаштування  до  психоневрологічного  будинку  -  інтернату  1  особу.  2  особам  надається
допомога у формуванні пакету документів для влаштування у будинок - інтернат.
     Нараховано та відшкодовано за надання медичних послуг громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи:
     - Каховській стоматологічній поліклініці за пільгове зубопротезування 1 особи - 4102,42
грн.
     - відшкодовано  підприємству  міста  кошти  за  надання  додаткової  відпустки  ліквідатору
аварії на ЧАЕС 2 категорії в сумі 3938,36 грн..
     - відшкодовано вартість проїзду один раз на рік двом громадянам, постраждалим внаслідок 
аварії на ЧАЕС, І та ІІ категорії в  сумі 992,61 грн., за рахунок коштів міського бюджету.
     Направлено на  санаторно -  курортне лікування громадянку,  яка постраждала внаслідок
Чорнобильської катастрофи, 1 категорії до санаторію м. Бердянська.
     Підготовлено відомості на виплату, реєстри до Держказначейства, Ощадбанку, інформацію
для Міністерства фінансів України щодо:
     - щомісячного нарахування та виплати стипендії 8 особам з інвалідністю внаслідок війни,
які досягли 90-річного віку в сумі 3,2 тис. грн.; 
     - щомісячної виплати 3 вдовам загиблих учасників АТО в сумі 15,0 тис. грн;
     - надання одноразової матеріальної допомоги 1 особі у сумі 12 ти. грн.
     Нараховано  і  виплачено  одноразову  матеріальну  допомогу  трьом  дітям  загиблих
учасників АТО/ООС «Подарунок від тата», за рахунок коштів обласного бюджету, по 1000,00
грн. кожному.     
     Надано  матеріальну  допомогу  за  рахунок  коштів  державного  бюджету  3  особам  на
загальну суму  2,7  тис.  грн.,  підготовлено  реєстри  до Державної  казначейської  служби та
банківських установ, інформацію для Міністерства фінансів України.



     Складено акти матеріально - побутових умов проживання 5 осіб.
     Проведено перевірки за правильністю та своєчасністю призначення та перерахунку пенсій
Каховським відділом обслуговування громадян (сервісним центром) ГУ ПФУ в Херсонської
області по 92 пенсійних справах.
     Прийнято  та  направлено  до  Департаменту  Херсонської  ОДА  2  пакети  документів   на
призначення матеріальної  допомоги через обласну комісію з питань надання матеріальної
допомоги малозабезпеченим верствам населення.
     Ведеться  прийом  документів  від  жителів  територіальної  громади  на  отримання
одноразової  матеріальної  допомоги  та  здійснюється  організація  роботи  комісії  по
соціальному захисту населення при виконавчому комітеті  міської  ради.  Протягом вересня
2021  року  прийнято  54  заяви  від  жителів  ТГ  на  лікування  та  поховання.  Проведено  2
засідання комісії. Призначено допомогу: на лікування  - 48 особам на суму 128,5 тис. грн., на
поховання - 6 особам на суму 18,0 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 132 особам, з них:
     - 9  особам - з  питань  соціального  захисту  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
     - 78 особам - з питань надання матеріальної допомоги;
     - 3 особам - з питань пенсійного забезпечення;
     - 12 особам - з питань забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
     - 5 особам  - з питань влаштування до геріатричного пансіонату, 
     - 25 особам - з питань забезпечення технічними засобами реабілітації;
     Протягом вересня місяця відділом відпрацьовано 71 контрольних документів, з них:
     - щотижневі - 1 
     - щомісячні -  27
     - разові - 14
     - щоквартальні - 29
     Підготовлено та направлено 2 відповіді на звернення громадян.
     Підготовлено  1  проекти  рішення  сесії  міської  ради  щодо  внесення  змін  до  міської
програми  соціального  захисту  на  2021  рік  та  розміщено  на  офіційному  сайті  Каховської
територіальної громади. 
     Прийнято участь у придбанні подарунка та привітанні жительки територіальної громади,
якій виповнилося 100 років.
     До  мережі  Фейсбук  та  на  сайт  Каховської  МТГ  надано  2  інформаційний  матеріал  з
питання соціального захисту населення.
     Протягом  вересня  2021  року  з  метою  контролю  за  виплатами  державних  соціальних
допомог здійснено:
     - 180  обстеженнь  сімей,  проведених  з  метою  підтвердження їх  права  на  призначення
державних допомог та субсидій,
     - 124  перевірок  достовірності інформації про  доходи  та  майновий  стан  отримувачів
державних допомог. 
     З  метою  перевірки  достовірності  наданої  інформації  про  доходи  для  призначення
державних  соціальних  допомог  та  житлових  субсидій,  протягом  місяця  зроблено  запити
інформації  до:
     - регіонального сервісного центру МВД України (автотранспорт) - 13 осіб;
     - державної податкової інспекції  на 124 особу;
     - держаного реєстру речових прав на нерухоме майно на 218 осіб;
     - центр зайнятості населення на 64 осіб;
     - державна прикордонна служба України на 3 особи;
     - міськрайонний відділ реєстрації актів цивільного стану  на 10 осіб;



     - Каховський відділ освіти  на 1 особу;
     - Каховське бюро технічної інвентаризації — 65 осіб.
     З метою запобігання виникнення переплат надсилаються листи до банківських установ,
поштових відділень, щодо повернення коштів на банківські  рахунки управління,  протягом
вересня надіслано 10 листів. 
     Відпрацьовано інформацію Міністерства фінансів України сформованих рекомендацій про
встановлення невідповідності  вказаних заявниками даних у заявах та деклараціях  під  час
оформлення  ними  державних  виплат  та  субсидій  на  житлово  -  комунальні  послуги,
приведено у відповідність 11 особових справ /призупинено нарахування та виплату субсидій
на житлово - комунальні послуги до з’ясування/
     Підготовлено:
     - інформації на 14 контрольних документів ;
     - проведено звірку з Херсонським центром по поверненню переплат державних коштів за
вересень 2021. 
     Станом на 01.10.2021 по Каховській територіальній громаді охоплено оздоровленням 22
дитини з числа пільгових категорій, у т. ч.:
     -  за  рахунок державного бюджету в ДПМДЦ  «Артек» – 8 дітей,  в ДП УДЦ  «Молода
гвардія» - 8 дітей;
     - за рахунок обласного бюджету в ОТ ім. Гагаріна - 6 дітей.
     Охоплено відпочинком:
     - за рахунок спонсорської допомоги в ОТ «Річковий» м. Берислав - 4 дітей.
     Оздоровча кампанія триває.

            Інформація про роботу фінансового управління за вересень 2021 року.
     Власні  надходження до міського бюджету по загальному фонду за девʼть  місяців  2021
року склали 178180,0 тис.грн, що становить 101,5% до плану, бюджетом додатково отримано
2712,4  тис.грн.  Проти  фактичних  надходжень  минулого  року  надходження  власних  та
закріплених  доходів  загального  фонду  збільшено  на  45205,1 тис.грн.  Фінансовим
управлінням проводиться щоденний моніторинг надходжень податків та зборів до бюджету
Каховської міської територіальної громади.
     За  вересень  2021  року  підготовлено  81  розпорядження  на  фінансування  головних
розпорядників  коштів,  підготовлено  86  інформацій  на  контрольні  документи
облдержадміністрації та департаменту фінансів, зареєстровано 40 довідок про внесення змін
до розпису міського бюджету. Обсяг фінансування головних розпорядників коштів у вересні
по загальному фонду склав - 19367,6 тис.грн. (без урахування видатків, які проводяться за
рахунок цільових субвенцій з державного та обласного бюджетів) та по захищеним статтям
виконано без кредиторської заборгованості. 
     У вересні 2021 року за кошти бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано -
1687,4 тис.грн. в т.ч. на придбання дорожньої фрези КП КТП - 180 тис.грн., придбання житла
дітям -  сиротам -  1187,9 тис.грн (субвенція  з  обласного бюджету до бюджету Каховської
міської територіальної громади на придбання житла та приміщень для дітей - сиріт, дітей
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від 23 - 35 років - 831,5 тис.грн. та
співфінансування - 356,4 тис.грн.), субвенція з державного бюджету для забезпечення ЦНАП
обладнанням з видачі посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів - 264 тис.грн.  

           За вересень 2021 року адміністраторами Центру надання адміністративних послуг
прийнято та опрацьовано 1024 заяви від суб’єктів  звернення (із  них 48 адміністративних
послуг в режимі електронного доступу). 
      В період з 01.09.2021 по 30.09.2021 року прийнято 117 осіб для  оформлення паспорту
громадянина  України  для  виїзду  за  кордон   та   87  осіб  для   оформлення  паспорту
громадянина України у вигляді ID-картки. За місяць видано 230 паспортів.



     До міського бюджету від  роботи Центру надання адміністративних послуг  за вересень
2021 року надійшло 51,5 тис. грн, із них:
     -  надання відомостей з  Державного земельного кадастру у  формі  витягу з  державного
земельного кадастру про земельну ділянку - 6,0 тис. грн.;
     - реєстрація місця проживання особи та зняття з реєстрації місця проживання особи - 1,8
тис. грн.;
     - надання інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно - 0,7 тис. грн.;
     - оформлення та видача паспорту громадянина України  - 7,5 тис. грн.;

     - оформлення та видача паспорту громадянина України для виїзду за кордон - 35,5
тис.грн.

     За  звітний період адміністраторами Центру надано понад 1100 консультацій  суб’єктам
звернення.
     Складено  6  рішень  по  справі  про  адміністративні  правопорушення  у  вигляді
попередження.
     В ЦНАПі було встановлене обладнання по видачі водійського посвідчення та реєстрації
транспортних засобів (яке придбане за кошти субвенції з державного бюджету).
     Для поінформованості населення на сайті територіальної громади міста Каховки створено
розділ  «Центр  надання  адміністративних  послуг»,  де  розміщено  весь  перелік
адміністративних  послуг,  які  надаються  на  даний  час  з  інформаційними  картками  та
бланками заяв.
     Щотижня  на  сторінках  Каховської  міської  територіальної  громади  та  Центру  надання
адміністративних послуг в Фейсбук розміщується актуальна інформація про адміністративні
послуги. Опубліковано 34 інформаційних оголошення.
     В  Центрі  працює  сервіс  для  нечуючих  або  слабочуючих  людей.  Відтепер,  нечуючі
відвідувачі зможуть скористатися простим і зручним сервісом з обслуговування  ConnectPro  і
в режимі  онлайн вільно спілкуватися  на  доступній мові.  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.


