
Щомісячний звіт: 

Головне про роботу каховської влади  

 

Кожного місяця каховська влада звітує про роботу, що була виконана протягом 

місяця.  

 

Отож, пропонуємо каховчанам ознайомитися з головними фактами про роботу 

виконавчих органів каховської влади за вересень – 2018 рік. 

 

1. Відділ економіки та комунального майна повідомляє, що в вересні відділ 

працював над проектом інвестиційного профілю міста Каховки та розробкою 

рекламного буклету міста. 

За вересень виконано 25 контрольних завдань Херсонської ОДА, 

підготовлено та затверджено 35 проектів рішень сесії міської ради.  

Надано 6 консультацій щодо захисту прав споживачів та комунального 

майна територіальної громади міста.  

Проведена робота з питань розрахунків з бюджетами усіх рівнів, погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій та інших 

соціальних виплат.  

Організована підготовка до ярмарку 15 вересня на площі біля палацу культури 

«Меліоратор».   

Прийнято участь у проекті «Е — Рішення для громад», щодо посилення 

інвестиційного потенціалу громад, за підтримки Програми «U-LEAD з 

Європою». 

Також взяли участь у Херсонському міжнародному економічному форумі 

“Таврійські горизонти 2018”. 

Проведено звірку взаємних розрахунків за користування місцем розташування 

рекламних засобів з ФОП Бертова Т.П. та ФОП Пенізов А.П. 

Двох громадян поставлено на облік по виділенню земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, а саме учасника бойових 

дій АТО, а також для будівництва та обслуговування, господарських будівель та 

споруд. 

 
2.  Фінансове управління звітує, що вересні по загальному фонду за 9 місяців 

2018 року  склали 104573,8 тис.грн, що становить 103,6% до плану, 

перевиконання становить 3679,0 тис.грн. Проти фактичних надходжень 

минулого року надходження власних та закріплених доходів загального фонду 

збільшено на 15386,1 тис.грн.  

За  січень – вересень  поточного року надійшло 517,3 тис.грн від розміщення 

коштів загального фонду міського бюджету на депозитному рахунку у 

банківських установах.   

Обсяг фінансування  головних розпорядників коштів у вересні місяці склав 

18 396,8 тис.грн,  видаткову частину  (без урахування видатків, які проводяться 

за рахунок цільових субвенцій з державного та обласного бюджетів)  виконано  

без кредиторської заборгованості. У вересні місяці 2018 року  за кошти 

бюджету розвитку (спеціального фонду)   профінансовано капітальний ремонт 

ганку в НВК «Гімназія» на суму 129,6 тис.грн, капітальний ремонт сходових 

клітин  та фойє на 1 та 2 поверсі виконкому  -  141,2 тис.грн,  капітальний 

ремонт доріг та тротуарів  по вул. Комарова, Берегова, на загальну суму 599,8 



тис.грн, капітальний ремонт  системи енергоживлення в ЦДТ – 97,8 тис.грн,  

капітальний ремонт приміщень загальноосвітніх шкіл в рамках державної 

програми «Нова українська школа» - 667,1 тис.грн. 
 

3. Відділ міського господарства повідомляє, що в вересні вони відпрацювали 93 

контрольних документів, розглянули 18 звернень від мешканців міста, 

підготували 5 рішень виконавчого комітету та 9 розпоряджень міського голови. 

А також здійснили 18 оглядів дотримання правил благоустрою. Крім цього, в 

вересні працівники відділу видали 21 картку на отримання вимог для 

відключення від мережі централізованого теплопостачання для подальшого 

встановлення системи автономного опалення. Проведено 4 комісії з питань що 

стосуються відділу міського господарства. Оформлено 6 свідоцтв про право 

власності на житло. 
Проведено інвентаризації 165 облікових справ квартирного обліку громадян, які 

перебувають у черзі на отримання житла. 

 

4. Управління праці та соціального захисту у вересні призначило 250 

державних допомог і 1394 субсидій. Прийнято заяв по монетизації – 306 (газове 

опалення), 34 (електричне опалення). Надано 507 консультацій та  135 довідок, 

видано три посвідчення інвалідам. Протягом вересня 2018 року проведено 126 

обстежень сімей, з метою підтвердження їх права на призначення державних 

допомог та субсидій та 10 вибіркових перевірок правильності призначення 

державних допомог, достовірності наданої інформації. За результатами 

здійснення верифікації достовірності інформації наданою для призначення  70 

субсидій, зупинено дію субсидії по 20 особовим рахункам. 

За січень-вересень 2018 року робочою групою щодо легалізації оплати праці та 

зайнятості населення було перевірено 475 приватних підприємців міста, 

виявлено 42 підприємців, які порушували норми трудового законодавства, 

складено 19 актів та передано на доопрацювання відповідним органам.  
За складеними актами роботи робочої групи Каховською ОДПІ донараховано 

34,2 тис.грн. податку з доходів фізичних осіб та єдиного податку від здійснення 

підприємницької діяльності які надійшли в бюджет, оформлено 8 найманих 

працівників, залучено до реєстрації 5 приватних підприємців. 
У вересні 2018 року 6 осіб зареєстровано по м. Каховці як ВПО, 8 особам 

перереєстровано довідки про взяття на облік через зміни у складі сім’ї, зміни 

місця тимчасового проживання, отримання ID карток.  Знято з обліку та з ЄІБД 

ВПО 6-ро осіб. Проведено 4 засідання міської комісії по соціальному захисту, 

під час яких розглянуто 41  справа про призначення/відмову у призначенні 

соціальних виплат ВПО.  
Проведено нарахування пільг ообам, які проживають в ОСББ. Розрахункові 

документи надані  для 62 ОСББ. 

У вересні місяці до ДП «УДЦ «Молода гвардія» та ДПУ «МДЦ «Артек» було 

направлено 2 дітей пільгових категорій.   

Взято на облік та видані посвідчення 9 батькам багатодітної сім’ї та їх 20 дітям. 

Встановлено статус 5 багатодітним сім’ям. За вересень місяць на облік 

поставлено 7 осіб, які вчинили насильство в сім'ї.  

Відшкодовано кошти за безкоштовний відпуск медикаментів та пільгове 

зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, на суму 3544,00 грн. 

Проведено перевірки за правильністю та своєчасністю призначення та 



перерахунку пенсій Каховським відділом обслуговування громадян (сервісним 

центром) ГУ ПФУ  в Херсонської області  по 144 пенсійних справах. 

Проведено перевірку правильності виплат допомоги на поховання 36 осіб на 

суму 205,8 тис. грн. 

Взято участь в організації та проведенні 1 жовтня урочистих заходів з нагоди 

Міжнародного дня громадян похилого віку та Дня ветерана в приміщенні ПК 

«Меліоратор» (розробка сценарію, придбання подарунків, квітів, відвідування 

вдома ветеранів, тощо). 

По місцевому бюджету профінансовано за вересень  7247556,00  грн. 

 
5. В вересні до загального відділу надійшло 310 звернень громадян і 5 

депутатських звернень, а ще 8 інформаційних запитів, 60 реєстраційних справ, 

93 запити про реєстрацію місця проживання осіб. 
На особистому прийомі міського голови побувало 8 громадянина та 2 

ініціативна група мешканців міста. Надано консультації та роз’яснення 334 

громадянам.  

Підготовлено та проведено засідання виконкому, на яких було розглянуто і 

прийнято 29 рішень виконкому. Працює “гаряча мобільна лінія” Каховського 

виконком  - 0504141888, за якою надаються консультації громадянам. 

 
6. Відділ державної реєстрації речових прав минулого місяця прийняв 506 

каховчан і зареєстрував 356 прав власності на нерухоме майно, 109 договорів 

оренди. З питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців подано та оброблено 121 заяву про надання адміністративних 

послуг. 

Таким чином,  до бюджету Каховської міської ради за здійснення реєстраційних 

дій надійшло 47,5 тисячі гривень. 

 

7. Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у вересні здійснив 

10 обстежень одиноких матерів з метою встановлення факту спільного 

проживання матері та дитини, з них 9 обстежень з метою перевірки доцільного 

використання державної допомоги при народженні дитини. Також спільно з 

відділом у справах дітей здійснено візити та обстеження умови 

проживання 12 сімей, що перебувають в складних життєвих обставинах та 4 

обстеження опікунських сімей. 

У вересні одну сім’ю, що перебуває в СЖО взято під соціальний супровід.  

Протягом вересня 2018 року було надано 132 соціальні послуги,  в тому 

числі одному  учаснику АТО.  

В рамках   заходу  «Дні права»  в ЗОШ № 6 для учнів 7-го класу проведено 

семінар на тему: «Булінг в шкільному середовищі». 

До відзначення Всесвітнього дня контрацепції проведено вуличну акцію з 

розповсюдження інформаційних матеріалів на задану тему. 

8. За вересень адміністраторами Центру надання адміністративних послуг 

прийнято та опрацьовано 1022 заяви (із них 80 адмінпослуг в режимі 

електронного доступу).  

Також у вересні прийнято 215 осіб для  оформлення паспорту громадянина 

України для виїзду за кордон  та 61 осіб для  оформлення паспорту громадянина 

України у вигляді ID-картки.  



За звітний період адміністраторами Центру надано близько 2000 консультацій 

суб’єктам звернення. 

За звітний період складено 82 рішень по справі про адміністративні 

правопорушення у вигляді попередження.  

До міського бюджету від роботи Центру надання адміністративних послуг за 

вересень 2018 року надійшло 111,9 тис. грн. Для поінформованості населення 

на сайті територіальної громади міста Каховки створено розділ «Центр надання 

адміністративних послуг», де розміщено весь перелік адміністративних послуг. 

 

9. Відділом містобудування та архітектури у вересні проведено 18 перевірок 
по виконанню земляних робіт та по зберіганню будівельних матеріалів на 

землях міської ради. Видано 8 ордерів на проведення земляних робіт. 

Демонтовано  незаконно  встановлений автопричеп-будка ( ж/м Свєтлово). 

Проведена засідання комісії з питань залучення, розрахунку розміру і 

використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Каховка, на 

якій було розглянуто 3 питання. 

Укладено 3 договори про пайову участь по обʼєктах будівництва на суму — 

897,0 тис. грн. Видано — 2 будівельних паспорта. Видано  - 12 висновків по 

проектам землеустрою. 

 

10. Відділ у справах дітей відвідано за місцем проживання 18 сімей, 2 яких спільно 

з ГО “ЩИТ”, виконано 10 контрольних документів, надано відповіді на 8 

запитів та 6 заяв громадян, надано 17 запитів в різні установи. 

Прийнято участь у 6 судових засіданнях.  

Відповідно до рішення виконавчого комітету Каховської міської ради шість 

неповнолітніх влаштовано до санаторного закладу.  

До Каховського міськрайонного суду подано дві позовні заяви про позбавлення 

батьківських прав, 1- про стягнення аліментів. 

Дітям та сім’ям облікових категорій надано речову допомогу та канцелярські 

приладдя до 1 вересня. До дня усиновлення до ЗМІ надано привітання та 

подарунки 5 сім’ям в яких виховується 7 дітей.  

  
11. Відділом з питань депутатської діяльності у вересні отримано 22 протоколи 

про адміністратвние правопорушення. Було підготовлені відповідні матеріали  

до проведення двох адміністративних комісій, спільного засідання депутатських 

комісій та пленарного засідання 60 сесії Каховської міської  (в порядку денному 

47 проектів рішень). 

 

12. Відділом у справах молоді та спорту у вересні спільно з іншими відділами 

міської ради, громадськими організаціями та ініціативними групами було 

проведено (або організовано участь каховських спортсменів в змаганнях) 8 

спортивних, молодіжних і козацьких заходів (урочисті заходи з нагоди 

відзначення Дня фізичної культури і спорту та в рамках проведення 

Олімпійського тижня, міські змагання серед паралімпійців, комплексні міські 

змагання з фігурного водіння на візках та дартсу серед паралімпійців, 

ювілейний XХ табір “Соснова Січ-2018”, відкритий турнір з баскетболу серед 

дівчат, Відкритий Кубок м. Каховки з шашок-64 2018 року, відкритий міський 

турнір з шахів, присвячений пам’яті Заслуженого тренера України 

В.О.Войнаревича тощо). 



 

13. Відділом культури у вересні організовано наступні заходи до 227-ї річниці 

заснування міста: урочистості та концертна програма творчих колективів міста 

«З днем народження, Каховко!», конкурс «Намалюй логотип Каховки», дитяча 

розважальна програма «Супер-герої, вперед!», робота фото-зони до Дня міста, 

виступ кавер-гурту Jazz Inside (Одеса),  а також дуету, фіналістів «Голосу 

країни»  А17 (Одеса) та запальна дискотека від DJ. 

У міській універсальній бібліотеці організована тематична інформ-парасолька 

«Цікаві куточки Каховки», краєзнавча імпреза: «Літературний пікнік», 

інформаційна зона: «Місце злочину – Бабин Яр». 

До Всеукраїнського Дня бібліотек проведено PR – акція: «Читати скрізь і 

всюди», святкова зустріч з бібліотекарями загальноосвітніх закладів міста, 

фінальне свято та підведення підсумків Програми літніх читань «Бібліотека + 

дитина – це знань і перспектив лавина». 

Господарська діяльність: в КШМ розпочато капітальний ремонт художнього 

відділу на загальну суму 178 тис. грн. Закінчити ремонтні роботи планується 

наприкінці жовтня.  

 

14. Протягом вересня управлінням освіти було проведено процедуру закупівлі 

комп’ютерів та ноутбуків для СЗОШ № 2 і № 3 в кількості 32 одиниць. 

Окрім цього здійснено придбання і завезення підручників для 1-11 класів шкіл 

міста. Також здано в експлуатацію відремонтовані навчальні приміщення 1-х 

класів у СЗОШ № 2 і ЗОШ № 6 в рамках Нової української школи. 

 

15.  В провадженні юридичного відділу знаходяться три кримінальні справи, 

п’ять господарських справ, сім адміністративних справ та тридцять цивільних 

справ.  
За звітний період (вересень 2018 року) по вказаним справам проводилися 

процесуальні дії у судовому порядку. Опрацьовано та перевірено на 

відповідність законодавству (юридична експертиза): 89 проектів розпоряджень 

міського голови, 16 проектів рішень виконкому, 41 проект рішень сесії.  

 

16. Архівним відділом у вересні опрацьовано 11 справ постійного зберігання за 

2015 рік Каховського міськрайонного центру зайнятості, 70 справ постійного 

зберігання та з кадрових питань (особового складу) Дитячого будинку 

інтернатного типу “Радість” за 2005-2015 роки, закаталізовано документів у 

кількості 20  карток. 
     Відділом зареєстровано 29 звернень громадян та установ, видано 71 довідку 

соціально-правового характеру, які стосуються розміру заробітної плати та 

підтвердження стажу роботи для нарахування і перерахування пенсій за віком та 

7 довідок тематичного характеру, які стосуються виділення земельних ділянок, 

майнових прав та інше, надано платних послуг населенню та установам на 

загальну суму 1229,15 грн. 
 

17. Протягом вересня відділ ведення Державного реєстру виборців в межах 

періодичного поновлення на підставі відомостей наданих відповідними 

службами 
 



 
 


