
   
 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 жовтень  2019 
року. 

Відділом  економіки, комунального майна та землі  підготовлено 
 2 проекти рішення міської ради -  Про  внесення  змін  та  доповнень  до
рішення  міської  ради  від  31.01.2019  року  №  1475/72 «Про  програму
економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2019 рік, та
прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2021
року»;   Про  затвердження  Плану  діяльності  з  підготовки  проектів
регуляторних актів на 2020 рік.

Підготовлено 4 розпорядження  та одне доручення міського голови.
Здійснюється збір інформації  для підготовки звіту про хід виконання

Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Каховки
на 2019 рік за підсумками дев'яти місяців 2019 року.

Розпочато  розробку  проекту  Програми  економічного,  соціального  та
культурного розвитку м. Каховки на 2020 рік. 

 Проведено  звірку  взаємних  розрахунків  за  користування  місцем
розташування  рекламних  засобів  з  ФОП  Кучма  Ю.  В.,  Свінін  О.О.,
Мунтян  Л.  Г.,  Велічко  Т.  В.,  Довбня  І.В.  та  роботу  по  погашенню
заборгованості зі сплати за користування рекламними засобами.

Комунальне майно:
-  проведено  контроль  та  аналіз  звітів  по  оренді  комунального  майна

станом на 01.10.2019,   підготовлено проект рішення на сесію міської ради:
про  передачу  в  управління   багатоповерхового  будинку  за  адресою:  вул.
В.Куликовська,116  та  списання  його  з  балансу  КП  “Каховської  керуючої
компанії”,   надано  9  консультацій  жителям  міста,  стосовно  захисту  прав
споживачів (в усній формі).

Земельні відносини.
Підготовлено 26 проектів рішень сесії міської ради, 20 договорів оренди

землі, додаткових угод до договорів оренди земельних ділянок, матеріали для
проведення земельних торгів з  набуття права  оренди на 1 (одну)  земельну
ділянку,  матеріали  та  проведено  конкурс  з  відбору  суб’єктів  оціночної
діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок на
5  (п’ять)  ділянок,  матеріали  по  продажу  земельних  ділянок
несільськогосподарського призначення для оформлення нотаріальної угоди на
1 (одну) земельну ділянку.

Замовлено та отримано 17 Витягів про державну реєстрацію земельних
ділянок,  22   Витяги  про  надання  відомостей  з  Державного  земельного
кадастру. 

Трьох громадян поставлено на облік по виділенню земельних ділянок
для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  а  саме  учасників
бойових дій які безпосередньо брали участь в АТО.



 22 жовтня поточного року відбулося чергове засідання постійно діючої
комісії  з  розгляду  питань,  пов’язаних  із  земельними  відносинами  при
Каховській міській раді.

Фінансовим управлінням проводиться щоденний моніторинг 
надходжень податків та зборів до міського бюджету. 

Власні надходження до міського бюджету по загальному фонду за 10
місяців 2019 року склали 139556,8 тис. грн, що становить 102,7 % до плану,
перевиконання  становить   3653,6  тис.  грн.  Проти  фактичних  надходжень
минулого року надходження власних та закріплених доходів загального фонду
збільшено на 21890 тис. грн. 

 Обсяг  фінансування  головних  розпорядників  коштів  у  жовтні  по
загальному фонду склав 13303,4 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 жовтні 2019 року за кошти бюджету розвитку
(спеціального  фонду)  профінансовано  капітальний  ремонт  будівлі  ДНЗ
«Оленка»  -  585,1  тис.  грн.,  капітальний  ремонт  доріг  –  472,3  тис.  грн.,
громадський бюджет – 224,8 тис. грн.,  генеральний план міста – 346,4 тис.
грн.

У  жовтні  2019  року  за  рахунок  цільових  субвенцій  з  державного  та
обласного бюджетів проведено фінансування видатків по соціальному захисту
та соціальному забезпеченню у сумі 4534,7 тис. грн., а саме допомоги сім’ям з
дітьми – 4236,9 тис. грн., пільгам та субсидіям населенню – 297,8  тис. грн.

Протягом  жовтня  2019  року  відділом   міського  господарства,
надзвичайних  ситуацій,  обліку  житла відпрацьовано  82  контрольних
документи, дано відповіді на 25 звернень від мешканців міста, підготовлено 8
проектів рішень виконавчого комітету Каховської міської ради.

Здійснено 19 оглядів дотримання правил благоустрою. 
Протягом місяця видано 17 карток на отримання вимог для відключення

від мережі централізованого теплопостачання для подальшого встановлення
системи автономного опалення.

Складено 5 актів обстеження зелених насаджень.
Проведено засідання комісії ТЕБ та НС.
Здійснювалася  взаємодія  з  Каховським комісаріатом щодо залучення

військовозобов'язаних  до  служби  за  контрактом  та  проведення  весняного
призову.  Працівники відділу прийняли участь  у  2-х селекторних нарадах з
питань призову громадян на військову службу.

22  жовтня  поточного  року  проведено  засідання  міської  громадської
комісії з житлових питань. Проведена  обробка  документів  від  громадян
пов’язаних  із  взяттям  на  квартирний  облік,  приватизацією  державного
житлового  фонду,  які  надійшли  від  ЦНАП  -  3  справи.  Підготовлено
розпорядження  міського  голови  «Про  передачу  у  приватну  власність
квартир».

Відділом культури  проведена низка  культурно-мистецьких заходів:



- тематична програма та святковий концерт  до   Міжнародного Дня людей 
похилого віку;
- вистава Київського театру "Розкішне весілля";
- урочистості та святковий концерт до Дня захисника Вітчизни "Ми єдині і
Україна в нас одна»; 
- мітинг присвячений Дню українського козацтва та свята Покрови;
- Вистава Київського театру «Жінка над нами»;
-  ІХ регіональний  фестиваль-конкурс  авторських  хореографічних  творів
 «Верховинця степова криниця».

Пріоритетним завданням управління освіти та закладів освіти було  і є
забезпечення  повноцінного  освітнього  процесу  та  безперебійної  роботи  по
зміцненню матеріально-технічної бази закладів освіти на рівні, достатньому
для виконання вимог стандартів освіти.

Протягом жовтня поточного року проведено: педагогічний івент з теми
«Школа – простір безпеки, що формує ціннісні орієнтири» на базі ЗОШ № 5, 
міську конференцію «Модель ООН. Україна. Каховка, 2019» на базі Гімназії,
волонтерську акцію ЗОШ, ДНЗ до Дня захисника України, міський конкурс
знавців української мови ім. Т. Шевченка,  засідання координаційної ради з
питань розвитку українського козацтва.  

Педагогічні  працівники  міста  брали  участь у  обласній  науково-
методичній раді з проблеми: «Національне патріотичне виховання»,  вебінарі
організаторів   науково-дослідницької  роботи  МАН,  обласному  семінарі
координаторів військово-патріотичної гри «Джура» (м. Херсон). 

Протягом жовтня поточного року 
виконано:

- капітальні ремонти покрівлі НВК "Гімназія" (200,00 тис.грн.), системи
опалення Каховської ЗОШ І-ІІІст. № 3 (100,00 тис.грн.);
закуплено:

-дидактичні  матеріали,  телевізори,  проектори  з  екранами  для  НУШ,
телевізори  та  проектори  для  ЗОШ  №  4,  мережеве  обладнання  для  ЗОШ
(субвенція інтернет), ноутбуки для ресурсної кімнати та інклюзивних класів,
інтерактивна дошка з проектором для ресурсної кімнати, набори шахів для
ДЮСШ.

За  звітний  період  відділом  у  справах  молоді  та  спорту спільно  з
іншими відділами міської ради, громадськими організаціями та ініціативними
групами було проведено (або організовано участь каховських спортсменів в
змаганнях)  11 спортивних  заходів (Чемпіонат  Каховського  шахового  клубу
2019 року; змагання на Кубок м. Каховка з футболу 8 х 8 серед аматорів 2019
року; чемпіонат міста Каховки зі  стрільби з  пневматичної  гвинтівки,  серед
осіб  з  інвалідністю;  спортивно-комбінована  естафета  серед  дітей  з
інвалідністю  Центру  соціальної  реабілітації;   тощо) та  9 молодіжних  і
козацьких заходів (засідання міської координаційної ради з питань розвитку
Українського козацтва; участь  команди КВН "Гори по колена" (ЗОШ № 4) в
1/4  фіналу  Мелітопольської  міської  Ліги  сміху;  VІІ  Відкритий  міський
спортивний  фестиваль  “Козацькі  розваги”,  присвячений  Дню  захисника



України та Дню Українського козацтва;  святкова хода та урочисте козацьке
коло  з  нагоди  Дня  захисника  України  та  Дня  Українського  козацтва;  XVІ
Відкритий  міський  фестиваль  козацької  пісні  “Козацькому  роду  нема
переводу”; "Свято куліша"; засідання робочої групи щодо створення в Каховці
молодіжного центру; засідання молодіжної Рад; молодіжно-розважальне свято
"Halloween в Каховці" тощо).

Відділом у справах дітей відвідано за місцем проживання  15 сімей,
5 яких спільно з ГО “ЩИТ”.

Прийнято участь у 11 судових засіданнях.
Згідно графіку та плану роботи проведено 1 засідання комісії з питань

захисту прав дитини, День права у НВК Гімназія, за участю представників
відділу  у  справах  дітей,  МЦСССДМ,  ВП  ГУНП,  центру  зайнятості,
спеціалістів Каховського міськрайонного суду та інших.

5-х неповнолітніх дітей влаштовано до санаторного закладу. 
Спеціалістами  відділу  спільно  з  МЦСССДМ  та  управлінням  освіти

проведено перевірку умов проживання дітей облікових категорій відповідно
до законодавства.

Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
здійснено 6 обстежень одиноких матерів з метою встановлення факту 
спільного проживання матері та дитини, умов проживання 8 сімей, що 
перебувають в складних життєвих обставинах. 

Спільно  з  відділом у  справах  дітей  здійснено  щорічне  відвідування  7
опікунських сімей з метою перевірки умов проживання та здійснення оцінки
потреб.       
          Протягом жовтня виявлено 6 сімей в складних життєвих обставинах,
яким надано комплекс соціальних послуг та гуманітарну допомогу у вигляді
дитячих речей. Одній особі похилого віку надано допомогу в отриманні місця
реєстрації.   Одній  особі,  що  має  психічні  відхилення  надано  сприяння  в
госпіталізації до Херсонської обласної психіатричної лікарні.   

    Відділом   містобудування  та архітектури протягом   жовтня 2019
року   підготовлено  5   проектів  рішень  виконавчого  комітету  Каховської
міської ради,  розглянуто  звернень:  від громадян міста - 38, від юридичних
осіб-  32,   видано  12  ордерів  на  проведення  земляних  робіт,  проведено  10
перевірок виконання земляних робіт  та  зберігання будматеріалів,  розглянуто
1  заяву   від  замовника  по  пайовій  участі  у  розвитку  інфраструктури  м.
Каховка та оформлено 1 договір на суму 2620 грн., підготовлено та надано  6
довідок  про  відсутність  забудови  земельної  ділянки,  видано  2  будівельних
паспорти  забудови  земельної  ділянки, 6  висновків  по  землевпорядній
документації,  1  паспорт  прив язки  розміщення  тимчасової  споруди  дляʼ
провадження підприємницької діяльності. 

Протягом місяця відділом здійснювалася 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.
          Відділом контролю за додержанням законодавства про працю, 
благоустрій та паркування транспортних засобів в рамках самоврядного 
контролю постійно проводились рейди, спрямовані на виявлення 
порушників правил благоустрою території м. Каховка, під час яких 
складено 17 протоколів про адміністративні правопорушення, всі  за статтею 152
КупАП (порушення  державних стандартів,  норм і  правил  у  сфері  благоустрою
населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів).

                16 протоколів згідно статті 218 КпАП України направлено на розгляд
адмінкомісії  при  міськвиконкомі  Каховської  міської  ради,  1  протокол
направлено  на  розгляд  виконкому  Любимівської  селищної  ради  за  місцем
мешкання правопорушника.
                Керівникам підприємств, установ, організацій незалежно від форм
власності, фізичним особам-підприємцям та мешканцям м. Каховка надано 7
приписів про усунення виявлених порушень Правил благоустрою території
міста.  

За  жовтень  2019  року адміністраторами  Центру  надання
адміністративних послуг прийнято та опрацьовано 1356 заяви від суб’єктів
звернення  (із  них  100  адміністративних  послуг  в  режимі  електронного
доступу). 

В  період  з  01.10.2019  по  31.10.2019  року  прийнято  123  особи  для
оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон  та  79 осіб
для  оформлення паспорту громадянина України у вигляді ID-картки. 

До  міського  бюджету  від  роботи  Центру  надання  адміністративних
послуг за жовтень 2019 року надійшло 74,5 тис. грн.

За  звітний  період  адміністраторами  Центру  надано  понад  1500
консультацій суб’єктам звернення.

Складено 28 рішень по справі  про адміністративні правопорушення у
вигляді попередження.

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.

  Управлінням праці  та  соціального захисту населення у   жовтні
2019 року  призначено:  державних соціальних допомог – 252;  субсидій – 403.

Ведеться робота щодо оздоровлення дітей пільгових категорій 
міста у 2019 році. На даний час звернулося 115 батьків. 



Постійно  оновлюються  персоніфіковані  бази  даних  дітей  пільгових
категорій,  які будуть направлятися у 2019 році на оздоровлення за рахунок
коштів державного та міського бюджетів.  Поставлено на облік  127 дітей.

5 сім’ям встановлено статус багатодітної сім’ї.
Державними  соціальними  інспекторами  протягом  жовтня  2019  року

здійснено  692 обстеження сімей, проведених з метою підтвердження їх права
на призначення державних допомог та субсидій,  265 перевірок достовірності
інформації про доходи та майновий стан отримувачів державних допомог.      
             Підготовлено реєстри до Держказначейства, Ощадбанку, інформацію
для  Міністерства  фінансів  України  щодо  щомісячного  нарахування  та
виплати стипендії 17 особам з інвалідністю внаслідок війни, які досягли 90-
річного віку в сумі 1700,00 грн., та  щомісячної виплати 3 вдовам загиблих
учасників АТО в сумі 12,0 тис. грн. 

 За  програмою  пільгового  медичного  обслуговування  громадян,  які
постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  перераховано  кошти
міській аптеці № 27  та стоматологічній поліклініці в сумі 2239,00 грн.

       Ведеться 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   жовтня   2019  року  прийнято  32  заяви  від  жителів  міста.
Проведено  5  засідань  комісії.   Призначено  допомогу:  на  лікування  -  32
особам на суму 47,9 тис. грн., на поховання – 5  особам на суму 7,5 тис. грн.,
допомогу ВПО – 1 особі в сумі 5 тис. грн.,  лікувальне харчування – 1 особі
на суму  8,01 тис. грн., на придбання препарату «Актемра» - 2 особам на
суму 67,4 тис. грн.
       Здійснено прийом  та надано консультації і роз'яснення 135 особам, з
них: 18 особам - з питань соціального захисту громадян, які постраждали
внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  28   особам   -  з  питань  надання
матеріальної  допомоги,  3  особам –  з  питань  пенсійного  забезпечення,  26
особам – з питань забезпечення санаторно-курортним лікуванням, 7 особам
– з питань влаштування до геріатричного пансіонату, 42 особам – з питань
забезпечення технічними засобами реабілітації, 11 учасникам АТО - з питань
санаторно-курортного  лікування,  психологічної  реабілітації,  професійної
адаптації та надання матеріальної допомоги.   
      За  інформацією  Головного  управління  статистики  у  Херсонській
області  згідно  державних  статистичних  спостережень  за  ф.  №  1-ПВ
(місячна)  станом на 01.10.2019 року по місту Каховка заборгованість із
виплати заробітної плати складає 2790,8 тис. грн. (741 особа), яку мають два
підприємства  міста:  ПрАТ  «Каховський  завод  електрозварювального
устаткування», сума боргу – 2300,0 тис. грн. (706 особи), ДП «Каховське лісове
господарство», сума боргу – 490,8 тис. грн. (35 осіб).
 За січень-жовтень 2019 року робочою групою щодо легалізації оплати
праці  та  зайнятості  населення  було  перевірено  472 приватних підприємців
міста,  виявлено  48  підприємця,  які  порушували  норми  трудового



законодавства, складено 20 актів. За складеними актами роботи робочої групи
Каховською ОДПІ донараховано 37,4 тис.грн. податку з доходів фізичних осіб
та єдиного податку від здійснення підприємницької діяльності які повністю та
своєчасно надійшли в бюджет, оформлено 13 найманих працівників, залучено
до реєстрації 4 приватних підприємця.
         Станом на 01.11.2019 до Єдиного автоматизованого реєстру осіб, які
мають право на пільги знаходиться 6747 осіб,  із них  ветеранів війни  548
осіб.  На   обліку  перебувають  181  учасник  бойових  дій,  4  –  особи  з
інвалідністю внаслідок  війни,  1 – учасник війни, які приймали участь в АТО
та ООС.

     Був запроваджений новий механізм нарахування пільг з 1 жовтня 2019
року.  Встановлені  нові  версії    програмного  забезпечення.  Відпрацьовані
помилки, які виникали в процесі запровадження нового механізму. 

      Спеціалістами відділу персоніфікованого обліку нараховано пільг на
житлово-комунальні  послуги  1122  особам  на  суму  403051,92грн..
Пільговикам,  у  яких  виникли  помилки,  при  призначенні  ЄБК  в  АТ
«Ощадбанку», та, у яких є індивідуальне  електроопалення, та двохзонні та
трьохзонні  лічильники,  були  виключені  зі  списків  нарахування  за  жовтень
2019 року (150 осіб). Цим пільговикам, після усунення помилок, пільги будуть
донараховані в наступному місяці.      

Відділом державної реєстрації речових прав протягом місяця  
прийнято 438 осіб, з них: реєстрація права власності  на нерухоме майно – 
239;  інше речове право (договори оренди) –161;  зміни –34; обтяження – 4.

Подано та оброблено всього заяв про надання адміністративних послуг 
– 123, з них для проведення державної реєстрації:  створення юридичної 
особи – 6;  змін до відомостей про юридичну особу – 19; - фізичної особи 
підприємцем – 35; - змін до відомостей про фізичну особу-підприємця – 20;  
припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця – 42;  
рішення про припинення юридичної особи – 1.

За  звітний період  до  бюджету  Каховської  міської  ради  за  здійснення
реєстраційних дій надійшло –37.3 тис. грн.

 Протягом жовтня 2019 року до відділу реєстрації місця проживання осіб
звернулось понад 1500 осіб з різних питань.

   Проведена наступна робота:
- зареєстровано місце проживання  – 177 особам;
- знято з реєстрації місця проживання – 216 особам;
- оформлено та видано довідок про реєстрацію/зняття з реєстрації
місця проживання особи – 646; 
- оформлено та видано довідок про склад сім’ї або зареєстрованих
у житловому приміщенні/ будинку осіб – 537;
-  підготовлено  інформацій  на  запити  суддів,  правоохоронних
органів, виконавчої служби, ВВДРВ – 129.

Відділом  ведення  Державного  реєстру  виборців   в  межах
періодичного  поновлення   на  підставі  відомостей  наданих  Каховським
районним  сектором  управління  Державної  міграційної  служби  України  в



Херсонській області,  відділом реєстрації місця проживання осіб Каховської
міської ради,  відділом державної реєстрації актів цивільного стану по місту
Каховка,  управлінням  праці  та  соціального  захисту  населення  виконкому
Каховської  міської  ради,  Каховським районним центром первинної медико-
санітарної  допомоги  та  Каховським  міськрайонним  судом  в  Херсонській
області опрацьовано наступну інформацію: - за відомостями щодо реєстрації
99 осіб,  за відомостями щодо зняття з реєстрації 97 осіб,  за відомостями
щодо  зміни  ПІБ  22  особи,   за  відомостями  щодо  досягнення  18  років  23
особи, за відомостями щодо померлих 55 осіб,  за переадресацією від інших
відділів ведення Державного реєстру виборців 4 особи,  в межах візуального
та  автоматизованого  контролю  за  повнотою  та  коректністю  бази  даних
Реєстру внесено зміни щодо персональних даних та виборчих адрес 38 осіб.

Направлено 2 запити до відділу реєстрації  місця проживання осіб,  за
результатами опрацьовано 31 записів, опрацьовано 13 запитів від Каховського
РС УДМС щодо реєстрації осіб з тимчасово окупованих територій.

За жовтень 2019 року до загального відділу надійшло:
-  розпоряджень  та  доручень  голови  облдержадміністрації  та  його

заступників, листів від органів вищого рівня та інших установ — 714 од.
Протягом  жовтня  2019  року  загальним  відділом  прийнято  звернень

громадян —  257 од., інформаційних запитів — 11 од., реєстраційних справ —
38 од., запитів про реєстрацію місця проживання осіб — 75 од.

На особистому прийомі міського голови побувало 12 громадянина та 2
ініціативні групи у складі 7 осіб.

Надано консультації та роз’яснення 301 громадянам.
Підготовлено  та  проведено  засідання  виконкому,  на  яких  було

розглянуто і прийнято 27 рішень виконкому.  

          У жовтні 2019 року архівним відділом на договірних засадах здійснено
науково-технічне  опрацювання  та  приймання  на  довгострокове  зберігання
документальних  матеріалів  постійного  зберігання  та  з  кадрових  питань
(особового складу)  за  1980-2019 роки Приватного  акціонерного  товариства
“Каховський райагрохім”. Дані заходи здійснені на платній основі у зв язку ізʼ
ліквідаційною процедурою товариства з метою соціального захисту громадян.

За зверненнями громадян та установ зареєстровано 33 запита соціально-
правового  характеру  і  9  тематичних  запитів.  На  виконання  запитів
підготовлено та  видано 132 довідки соціально-правового характеру,  в  тому
числі:  94 довідки про підтвердження стажу роботи,  33 довідки про розмір
заробітної  плати  та  5  довідок  про  відсутність  документів.  На  виконання
тематичних запитів  підготовлено та видано 23 архівні копії (архівні витяги)
рішень виконкому і сесій про підтвердження майнових прав тощо. Виконано
платних послуг на загальну суму 7285,62 грн.

За направленнями головного управління Пенсійного фонду України в
Херсонській  області  на  протязі  місяця  проведено  13  звірок  відповідності
даних первинних документів,  даним архівних довідок про заробітні  плати,
виданих для нарахування пенсій. 


