
Щомісячний звіт: головне про роботу виконавчого комітету Каховської міської ради
 

Кожного місяця каховська влада звітує про роботу, що була виконана протягом
місяця. Пропонуємо каховчанам ознайомитися з головними фактами про роботу

виконавчих органів каховської влади за жовтень 2020 року

Відповідно до покладених на  нього завдань  відділом економіки,  комунального
майна та землі за жовтень виконана наступна робота по різним напрямкам. А саме:

ЕКОНОМІКА.  20.10.2020  проведено засідання  фінансової  комісії  з  питань
розрахунків  з  бюджетами  усіх  рівнів,  погашення  заборгованості  із  заробітної  плати
(грошового забезпечення), пенсій та інших соціальних виплат. Направлено акт-рахунок за
оренду  комунального  майна  підприємствам  ТОВ  “Каховлифт”  за  жовтень  2020  року.
Підготовлено 10 листів - відповіді юридичним та фізичним особам, виконавчим органам
влади. Проведено інвентаризацію земельних ділянок комунальної форми власності що не
знаходяться в оренді.  Систематичне виконання завдань розпоряджень, доручень та листів
Херсонської  обласної  державної  адміністрації.  За  жовтень  2020  року  виконано  20
контрольних  завдань  Херсонської  ОДА.  Проведено  звірку  платежів  з  податковою
службою станом на 01.10.2020 року зі сплати місцевих податків (орендної плати за землю
та земельного податку на території міста). Надано до відділу архітектури список боржників
по розрахунку з реклами станом на 01.10.2020 р. Подано заявку для прийняття участі в
проекті  "Просування  енергоефективності  та  імплементації  Директиви  ЄС  про
енергоефективність  в  Україні  (FEER)".  Оформлено  інформаційну  картку  проекту
регіонального  розвитку,  який  може  реалізовуватися  за  рахунок  коштів  державного
бюджету,  отриманих  від  Європейського  Союзу.  Для  включення  до  Плану  заходів  з
подолання негативного впливу СОVID-19 на соціально-економічний розвиток Херсонської
області через підтримку запропонованих ініціатив-проєктів регіонального розвитку подано
два  технічних  завдання:  Придбання  дизельного  генератора  живлення,  як  умова
забезпечення безперебійності, своєчасності та належного рівня надання адміністративних
послуг  мешканцям  Каховської  ОТГ  та  Оптимізація  процесу  надання  адміністративних
послуг шляхом вдосконалення технічного оснащення ЦНАП Каховської ОТГ. Проведено
звірку взаємних розрахунків за користування місцем розташування рекламних засобів з
ФОП  Савчук  Ю.М.,  Гребень  К.А.,  ФОП  Пенізов  А.П. та  роботу  по  погашенню
заборгованості  зі  сплати  за  користування  рекламними  засобами.  Направлено  10  листів
структурним підрозділам, комунальним підприємствам та 10 листів підприємствам міста
для  отримання інформації,  яка буде  врахована при  формуванні Програми  економічного,
соціального та культурного розвитку Каховської ОТГ на 2021 рік.

КОМУНАЛЬНЕ МАЙНО: -  надано 5 консультації  щодо захисту прав споживачів
(усна  форма);  -  підготовлено  5  проектів  рішень виконавчого комітету;  -  надано  чотири
відповіді  на  звернення;  -  розглянуто  5  заяв  щодо  оренди  комунального  майна;  -
підготовлено матеріали для оформлення нотаріальної угоди з продажу комунального майна
міста.

ЗЕМЛЯ:  -  підготовлено 28 проектів  рішень сесії  міської  ради;  -  підготовлено та
надано 4 відповіді на листи та заяви від фізичних та юридичних осіб; - підготовлено 2
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  2  земельним  ділянкам  для  проведення
конкурсу  з  відбору  суб'єктів  оціночної  діяльності  для  здійснення  незалежної  оцінки
земельних ділянок; - постійно приймаються громадяни та юридичні особи по земельним
питанням;  -  замовлено  та  отримано  2  (два)  Витягів  з  технічної  документації  про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки; - замовлено та отримано 2 (два) Витягів
про надання відомостей з Державного земельного кадастру; - 2 громадянина поставлено на



облік  по  виділенню  земельних  ділянок  для  будівництва  та  обслуговування  житлового
будинку, а саме учасники бойових дій які безпосередньо брали участь в АТО.

Фінансове управління інформує, що власні надходження до міського бюджету по
загальному фонду за 10 місяців 2020 року склали 151012,5 тис.грн, що становить 99,5% до
плану,  бюджетом  недоотримано  831,5  тис.грн.  Проти  фактичних  надходжень  минулого
року надходження власних та закріплених доходів загального фонду збільшено на 11455,7
тис.грн. Фінансовим управлінням проводиться щоденний моніторинг надходжень податків
та зборів до міського бюджету.

За жовтень 2020 року підготовлено 72 розпорядження на фінансування головних
розпорядників  коштів  міського  бюджету,  підготовлено  79  інформації  на  контрольні
документи облдержадміністрації та департаменту фінансів, зареєстровано 32 довідки про
внесення змін до розпису міського бюджету. Обсяг фінансування головних розпорядників
коштів у жовтні по загальному фонду склав – 17249,8 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  жовтні  2020  року  за
кошти бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано 1213,9 тис.грн. 

Протягом  жовтня  2020  року  відділом  міського  господарства,  надзвичайних
ситуацій, обліку житла відпрацьовано 117 контрольних документи, дано відповіді на 7
звернень від мешканців міста, надіслано 32 листа (телефонограм), підготовлено 3 рішення
виконавчого комітету.

Здійснено 19 оглядів дотримання правил благоустрою. Участь у комісіях, нарадах —
9.  Проведено 5 засідань комісії  ТЕБ та  НС. Проведено 1 засідання міської  громадської
комісії з житлових питань.

Прийнято  участь  у  3  селекторних  нарадах  та  у  9  селекторних  засіданнях
регіональної комісії з питань ТЕБ та НС та штабу територіальної оборони міста. Виконані
роботи з видалення 11 аварійних дерев. Надано 6 довідок по пожежам.

Протягом жовтня видано 11 карток на отримання вимог для відключення від мережі
централізованого  теплопостачання  для  подальшого  встановлення  системи  автономного
опалення.

Протягом  звітного  періоду  працівниками  відділу  надавались  усні  роз’яснення
мешканцям міста з житлово-комунальних питань.

Каховська міська ланка територіальної підсистеми єдиної державної системи, всі її
служби та підрозділи як і раніше функціонують у режимі надзвичайної ситуації. 

З  урахуванням  рішення  за  результатами  позачергового  засідання   регіональної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 30 жовтня
2020 року (протокол № 61), в місті запроваджені заходи, передбачених для «жовтого» рівня
епідемічної небезпеки. 

Патрульними групами (COVID-патрулі): відділу поліції, ДПСС, ДСНС та лісового
господарства   та  окремо  представниками структурних  підрозділів  виконавчого комітету
міської  ради  продовжується  патрулювання  території  міста  на  предмет  виконання
підприємствами, організаціями та громадянами міста протиепідемічних заходів.

Згідно Плану основних заходів цивільного захисту міста на 2020 рік продовжене
проведення  функціональне  навчання  керівного  складу  та  фахівців,  діяльність  яких
пов'язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту. 

Продовжується  осінній  призов  до  лав  Збройних  сил  України  та  залучення
військовозобов'язаних  до  військової  служби  за  контрактом.  Організовані  перевезення
призовників  до  територіальної  призовної  комісії  та  обласного  пункту  збору  для



відправлення   до  лав  Збройних  сил  України,  Національної  гвардії  України,  Державної
прикордонної служби України.

Обробка  документів  від  громадян  пов’язаних  з  приватизацією   державного
житлового фонду., які надійшли від ЦНАП - 4 справи.

Проведення  розрахунків  площ  квартир,  що  приватизуються  безоплатно  та
проведення розрахунків вартості надлишків загальної площі квартири.

Підготування розпоряджень міського голови «Про передачу у приватну власність
квартир» -2 справи.

Оформлення 2 свідоцтв про право власності на житло.
Розгляд документів про зміну договору найма житлових приміщень - 2 справи.

Відділом культури протягом звітного періоду організовано та проведено наступне.
Робота з документами (відповіді на контролі, розробка наказів, здача звітів); проведення
нарад  з  керівниками  структурних  підрозділів  відділу;  культурно-мистецька  діяльність
згідно Програми розвитку культури і духовності на 2018-2022 роки затвердженої рішенням
сесії  міської  ради  від  21.12.2017   №  910/49,   додатку  до  Програми  «Плану  основних
міських культурно-мистецьких заходів на 2020 рік».

Культурно-мистецька діяльність :

1.  Урочистості та святковий концерт  до   30-річчя КВУ 
«Каховський водоканал».

01.10.2020р. 
МПК «Меліоратор» 

2. До Міжнародного дня людей похилого віку: 
- Година спілкування: «Старіти немає часу»
- Виставка-пропозиція: «Ретро, або з бабусиної скриньки»

01.10.2020р. 
Міська універсальна бібліотека

3.  До Міжнародного Дня музики  книжкова виставка-настрій 
«Мовою музики говорить весь світ»

01.10.-06.10.2020р.  
Міська універсальна бібліотека

4. До Міжнародного Дня кави книжкова дегустація із 
присмаком кави «Зустрічаємось з книжками – 
прикрашаємось думками»

         03.10.2019р. 14:00 
Міська універсальна бібліотека

5. «Через  тернии  к  звёздам»  -  звітний  концерт  СТК
«Адреналін» школи танцю Наталії Марченко

03.10.2020р. 
МПК «Меліоратор»

6. Вистава  Київського  театру   -   «Девичник». Комедія
російською мовою.

06.10.2020р. 19:00
МПК «Меліоратор»

7.  До Дня художника України художньо-мистецька виставка 
«Невичерпна краса живопису»

09.10-17.10.2020
Міська універсальна бібліотека

8. До Дня захисника України книжкова виставка - хронологія 
«Історія української армії» 

13.10-16.10.2020 
Міська універсальна бібліотека

9. Книжкова виставка - ім’я : «Богдан Хмельницький – творець
козацької держави» (до 425-річчя від дня народження 
Богдана Хмельницького )

13.10-16.10.2020
Міська універсальна бібліотека

10. Урочистості  та  святковий  концерт  до  Дня  захисника
Вітчизни «На сторожі миру» .

              14.10.2020р. 
МПК «Меліоратор»

11. Мітинг  присвячений  Дню  українського  козацтва  та  свята
Покрови 

14.10.2020р. 
Пам`ятний знак Б.Ружинському

12. До Дня Українського козацтва інтелектуально-розважальна 
гра: «Лицарі Таврійського краю»

14.10.2020р. 
Міська універсальна бібліотека

13.  Свято  для  першокласників  «Посвячення  в  музиканти  та 17.10.2020р. 



художники» Каховська школа мистецтв

14.  Виставка  робіт  учнів-першокласників  до  свята
«Посвячення в музиканти та художники»

17.10.2020р. 
Протягом дня 

Каховська школа мистецтв

15. Тематична  година  спілкування  для  підлітків  присвячена
подіям Другої світової війни «Часи пройшли, роки минули,
та ми героїв не забули!».  

28.10.2020р. 
Дитячий відділ міської

універсальної бібліотеки

16. Книжкова  виставка-експозиція  присвячена  76-річниці
визволення  України  від  нацистських  загарбників
«Сторінками військової слави»

26.10-30.10.2020р.
 Міська універсальна бібліотека

Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради надає інформацію щодо
проведеної роботи за жовтень 2020 року:

1) підготовка інформації на контрольні документи.
2)  координація  діяльності  та  проведення  робіт  щодо  утримання у  належному

санітарно-технічному  стані  спортивного  комбінату  «Олімпійський»  та  спортивних
майданчиків;

3)  спільно  з  іншими  відділами  міської  ради,  громадськими  організаціями  та
ініціативними групами  організовано та проведено фізкультурно-спортивні заходи (у тому
числі відрядження спортсменів на змагання обласного рівня):

- 03.10.2020 – організовано відрядження футбольної команди ветеранів м. Каховки в
смт Н.Срогози на матч Чемпіонату Херсонської області з футболу серед ветеранів (40+)
«Ліга  Легенд»  2020  року  з  командою  «Тарпан»  Н.Сірогози,  в  якому  з  рахунком  4:2
перемогли каховчане;

-  03.10.2020  –  на  с/к  «Олімпійський»  відбувся  календарний  матч  Чемпіонату
України з футболу серед аматорських команд сезону 2020/2021: СК «Каховка» - «Мотор»
(Запоріжжя) – 1:3 (50 учасників, 400 глядачів);

-  06.10.2020  -  в  Центрі  соціальної  реабілітації  дітей  з  інвалідністю  Каховської
міської ради відбулись міські змагання з бочче, в яких взяли участь юні вихованці Центру.
За результатами змагань перемогу здобула Жупина Анастасія, друге місце посіла Шевчук
Анастасія, третє - Станіка Катерина. Переможець та призери були нагороджені грамотами,
медалями та кубком від організаторів;

- 08.10.2020 - на території КЗ ХОР «Каховський геріатричний пансіонат» відбулись
міські змагання з шахів серед паралімпійців. У підсумку перше місце посіла Вехова Лари-
са, друге - Подаляко Андрій, третє - Мельничук Анатолій. Переможець та призери наго-
роджені кубком, грамотами, медалями та заохочувальними подарунками від організаторів
змагань.

- 10.10.2020 – на с/к «Олімпійський» До Дня Українського козацтва та Дня захисни-
ка  України  сьогодні  відбувся  VІІІ  відкритий  міський  спортивний  фестиваль  (змагання)
«Козацькі розваги». В урочистій церемонії відкриття та нагородженні переможців прийма-
ли участь представники ГО «Каховське Козаче Товариство» та ГО «Учасники АТО «Скіф».
В змаганнях взяли участь 4 команди (60 учасників): І місце – ВПГ «Сокіл», ІІ – курінь
«Мандрівник» СЗЗСО № 2, ІІІ  – «Чайка» ДЮСШ, також приймав участь курінь «Сіро-
манці» ЦДТ.

-  10.10.2020 –  на  с/к  «Олімпійський» відбувся  заключний матч  Чемпіонату Хер-
сонської області з футболу серед ветеранів (40+) «Ліга Легенд» 2020 року: «Каховка» -
«Тарпан»  (Н.Сірогози)  –  1:2.  За  підсумками  Чемпіонату  області  футбольна  команда
ветеранів м. Каховки виборола третє місце та здобула бронзові нагороди;

-  10-18.10.2020  (щосуботи  та  щонеділі)  –  в  приміщенні  шахового  клубу  МПК
«Меліоратор» відбувся 45-й відкритий Чемпіонат Каховського шахового клубу 2020 року. В



чемпіонаті взяли участь 22 шахісти різного віку з Каховки, Роздольного та Нової Каховки. 
-  13.10.2020  –  на  с/к  «Олімпійський»  в  рамках  міської  Спартакіади  школярів

2020/2021  навчального  року  відбулись  спортивні  змагання  «Козацький  гарт»  в  рамках
спортивного фестивалю «Нащадки козацької слави»;

- 14.10.2020 -  на с/к «Олімпійський» відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу розіграшу
Кубку України з  футболу серед аматорських команд сезону 2020/2021:  СК «Каховка» -
«Олімпія» (Савинці, Полтавської області) – 1:1 (50 учасників, 400 глядачів);

- 15.10.2020 - на території КЗ ХОР «Каховський геріатричний пансіонат» відбулась
Першість м. Каховки зі стрільби з пневматичної гвинтівки серед паралімпійців;

- 17.10.2020 - в МПК «Меліоратор» відбулись змагання відкритого розіграшу Кубку
Каховської міської шашкової Федерації 2020 року з шашок-64 (швидка гра). В змаганнях,
організованих федерацією спільно з відділом у справах молоді та спорту міської ради, при
підтримці відділу культури (адміністрація МПК «Меліоратор»), взяли участь дванадцять
спортсменів  з  Каховки,  Нової  Каховки,  Бериславського  та  Каховського  районів.
За  підсумками  першості  володарем  Кубку  КМШФ 2020  року  став  кандидат  у  майстри
спорту з Каховки Сергій Мішин;

- 17.10.2020 - на с/к «Олімпійський» відбувся календарний матч Чемпіонату України
з футболу серед аматорських команд сезону 2020/2021: СК «Каховка» - ФК «Суми» - 1:2
(50 учасників, 300 глядачів);

- 22.10.2020 - на території КЗ ХОР «Каховський геріатричний пансіонат» відбулись
особисто-командні змагання з дартсу серед осіб з інвалідністю. За результатами змагань в
особистому заліку серед чоловіків перше місце посів Раєв Максим. В особистому заліку
серед жінок перемогла Ткаченко Віра. У командному заліку перемогла команда у складі
Раєв Максим/Черняєв Віталій;

- 23.10.2020 – було організовано відрядження збірної команди м. Каховки (19 осіб) в
м.  Н.Каховку для участі  в  чемпіонаті  Херсонської  області  з  легкоатлетичного кросу.  За
підсумками цих змагань у командному заліку каховчане посіли перше місце;

- 28.10.2020 - на с/к «Олімпійський» відбувся календарний матч Чемпіонату України
з  футболу  серед  аматорських  команд  сезону  2020/2021:  СК  «Каховка»  -  «Дніпро-1  -
Борисфен» - 3:0 (Дніпро) (50 учасників);

-  29.10.2020  -  в  спортивній  залі  ДЮСШ  Каховської  міської  ради  відбувся
традиційний  відкритий  міський  турнір  з  баскетболу  серед  команд  юнаків  (2006  р.н.  і
молодші),  присвячені  77-й річниці визволення м.  Каховки від нацистських загарбників.
Організаторами турніру виступили відділ у справах молоді та спорту Каховської міської
ради спільно з управлінням освіти міської ради та Каховською ДЮСШ. В змаганнях взяли
участь команди з Каховки, Нової Каховки та Херсона. За підсумками першості перемогу в
турнірі  святкувала  команда  ДЮКФП  №  4  (Херсон)  під  керівництвом  тренера  Сергія
Мантули.   Господарі  майданчику  –  команда  ДЮСШ  (Каховка)  під  керівництвом  ЗТУ
Валерія  Зарецького  –  на  другому  місці.  На  третьому  місці  -  команда  ДЮСШ з  Нової
Каховки (тренер – Олексій Щепкін). Кращим гравцем турніру визнано каховчанина Іллю
Бутенка.  Переможці  та  призери  змагань  були  нагороджені  кубками  ,  медалями  та
грамотами від організаторів.

- 31.10.2020 - на с/к «Олімпійський» відбувся календарний матч Чемпіонату України
з футболу серед аматорських команд сезону 2020/2021: СК «Каховка» - ФК «Тростянець»
(Сумська область) – 0:0 (50 учасників);

4)  спільно  з  іншими  відділами  міської  ради,  громадськими  організаціями  та
ініціативними групами організовано та проведено козацькі та молодіжні заходи:

- 01-12.10.2020 – спільно з управлінням освіти та Каховським ЦДТ у дистанційному
форматі  проведено  серед  закладів  загальної  середньої  освіти  XVIII  дитячий  фестиваль
козацької пісні «Козацькому роду нема переводу» (більше 80 учасників);

- 08.10.2020 – відбулось засідання міської координаційної ради з питань розвитку
Українського козацтва; 



-  14.10.2020 -  з  нагоди відзначення Дня Українського козацтва та Дня захисника
України на набережній міста в Козацькому сквері біля пам'ятника Ружинському відбувся
урочистий мітинг за участі активістів козацького руху, представників дитячих козацьких
куренів, учасників АТО, громадськості міста (близько 150 чол.). Присутніх вітали міський
голова А.Дяченко, голова Каховської РДА С.Перетятько, почесний козацький атаман М.Ог-
данець, голова ГО "Учасники АТО "СКІФ" А.Кудрич. Міський голова А.Дяченко вручив
почесні грамоти учасникам бойових дій на Сході, які в мирному житті працюють на благо
Каховки. За гарну службу отримали грамоти військовослужбовці та бійці територіальної
оборони. Також відзначені грамотами міського голови активісти козацького руху Каховки.
Особливим моментом було вручення пам'ятних свідоцтв про присвоєння звання «Почесний
громадянин міста Каховка» Максименку І., Вітюку М. та Ліфінцеву О, які загинули за неза-
лежність України та почесне звання їм присвоєно посмертно. Пам'ятні свідоцтва про своїх
героїв отримали сім'ї загиблих - син, донька, мати. Почесними грамотами також були від-
значені  учасники  фестивалю козацької  пісні  «Козацькому  роду  нема  переводу»,  хоча  в
цьому році фестиваль проходив дистанційно. Але пісні на мітингу все одно були - від вихо-
ванок Центру дитячої творчості. По закінченню мітингу усі бажаючі скуштували справж-
нього козацького кулішу.

-  14.10.2020  –  біля  МПК  «Меліоратор»  під  час  святкового  концерту  з  нагоди
відзначення  Дня  українського  козацтва  та  Дня  захисника  України  відбулось  «Свято
кулішу», під час якого всі охочі громадяни міста (більше 600 чол.) мали змогу скуштувати
смачний козацький куліш від Каховського Козачого товариства та відділу у справах молоді
та спорту;
- 31.10.2020 - в привітному закладі «Сова» і відбулася весела  молодіжна вечірка для всіх
бажаючих «Halloween party». Програма вечора включала в себе цікаві тематичні конкурси,
пісні, імпровізаційні виступи всіх бажаючих. Ініціатори та організатори свята - Віроніка
Блищук,  Каховська  відкрита  ліга  гумору та  відділ  молоді  та  спорту  Каховської  міської
ради.

Працівниками відділу у справах дітей у жовтні поточного року здійснено прийом
громадян  у  кількості  20 осіб;  надано  консультації  з  різних  питань  громадянам  міста;
відвідано за місцем проживання 18 сімей.

Прийнято участь у 10 судових засіданнях. Підготовлено документи та взято участь у
засіданні виконкому Каховської міської ради. До Каховського міськрайонного суду подано
заяву про позбавлення батьківських прав.

Спеціалістами  відділу  спільно  з  МЦСССДМ  та  управлінням  освіти  проведено
перевірку умов проживання дітей облікових категорій відповідно до законодавства.

Проведено захід для дітей м. Каховки присвячений Дню міста. Надано канцелярію
дітям облікових категорій до Дня знань.

5 усиновлювачам м. Каховка надано подарунки до Дня усиновлювача, які  придбано
за кошти місцевого бюджету.

Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за звітний період
підготовлено  відповіді  на  50  контрольних  документа  (11   -   на  доручення  голови
Херсонської  обласної  державної  адміністрації;  36  для  Херсонського обласного центру
соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді), надано відповідь громадянину на 1 звернення
на «горячу лінію».

Здійснено 25  візитів в сім’ї, що перебувають в складних життєвих обставинах.  Від
початку жовтня 2020 року виявлено 3 сім’ї  в СЖО, в них виховується 4 дітей.



Всього  під соціальним супроводом МЦСССДМ станом на 01.11.2020 р. перебуває 3
сім’ї, що опинились в складних життєвих обставинах.  Від початку року  перебувають на
обліку та/або отримують соціальні послуги 88 сімей, в яких виховуються 140 дітей.

 Протягом  жовтня   2020  року  було  надано  92  соціальну  послугу.  Проведено
інформаційно  -  роз’яснювальну  роботу  серед  сімей  в  СЖО,  щодо  профілактики
коронавірусу. Взято участь у засіданні комісії з питань альтернативної служби. 

Здійснюється  координація  роботи  щодо  охорони  здоров’я  населення  міста
відповідно до розпорядження міського голови від 24.07.2009 № 130-р. 

Відділом  містобудування  та  архітектури  за  жовтень  2020  року  проведена
відповідна робота. Підготовлено  4 проекти рішення виконкому по присвоєння адресного
номера. Видано  1  будівельний паспорт забудови земельної ділянки. Розглянуто  звернень:
від  громадян  міста  -  28,  від  юридичних  осіб  —  28.  Видано  2  містобудівних  умов  та
обмежень забудови земельної ділянки по об єктах  будівництва:ʼ
- ,,Будівництво будівлі торгівлі по  вул. Кооперативна б/н/ вул. Фаїни Гаєнко  б/н в  м.
Каховка ,  Херсонської  області"( Фізична особа).
-,,Реконструкція першого поверху будівлі магазину — ательє з будівництвом прибудови  по
вул. Велика Куликовська, 77 ,, а” в  м. Каховка ,  Херсонської  області"( Фізична особа).

Видано  12  ордерів  на  проведення  земляних  робіт.  Проведено  5  візуальних
обстежень стану рекламоносіїв на території міста на предмет дотримання вимогам Правил
розміщення.  Видано  5  паспортів  прив язки  на  розміщення  ТС  для  провадженняʼ
підприємницької  діяльності.  Видано  2   довідки  про  відсутність  забудови  на  земельній
ділянці.  Видано  2   висновки   по  землевпорядній  документації.  Видано  6  дозволів  на
тимчасове зберігання будівельних матеріалів. Підготовлено 1 викопіювання з генерального
плану м.Каховка. Опрацьовані 15 контрольних документа, які надходять від Херсонської
обласної державної адміністрації. Проведено 7 перевірок по виконанню земляних робіт та
зберігання  будматеріалів  із  залученням  спеціалістів  відділу контролю  за  додержанням
законодавства  про  працю,  благоустрій  та  паркування.  Здійснюється  співпраця  з
проектними організаціями по виконанню  проекту “Внесення 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.

 В  жовтні 2020  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 5 рейдів, спрямованих на виявлення правопорушників, виходячи з
наявних  повноважень,  під  час  яких  проведені  профілактичні  бесіди  з  13  фізичними
особами-підприємцями  та  мешканцями  міста,  винесено  6  приписів  щодо  усунення
порушень.  
        - складено 1 протокол про адміністративне правопорушення за статтею 152 КпАП
України «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених
пунктів та правил благоустрою територій населених пунктів», які направлено на розгляд
адміністративної комісії при міськвиконкомі Каховської міської ради.
- 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 була



проведена  інформаційно-роз яснювальна  робота  з  суб’єктами  господарювання,  щоʼ
проводять діяльність у сфері торгівлі, тимчасового розміщення та організації харчування
щодо вимог чинного законодавства по легальному працевлаштуванню осіб, в ході якої було
перевірено 64 суб’єкти господарювання, у яких виявлено 3 порушення.

Відділом  інформаційних  технологій,  комунікативних  зв язків  з  громадою таʼ
забезпечення  роботи  депутатського  корпусу  у  жовтні  2020  року  проведена  наступна
робота:
- відповідь на лист Асоціації міст України;
- надання відомостей щодо подачі декларацій Кропачова О.С. - депутата Каховської міської
ради сьомого скликання;
- відповідь слідчому відділу Управління СБУ в Херсонській області;
- надання документів та матеріалів по адміністративному правопорушенню юридичному
відділу Каховської міської ради для залучення до розгляду у судовому засіданні;
- надання копії документів Каховському ВП в Херсонській області ГУНП;
-  прийняли  участь  в  опитуванні  «Smart-інфраструктура  у  сталому  розвитку  міст:
міжнародний досвід та перспективи України» Центру Разумкова;
- відповідь на електронний лист;
-  надання  старшому  інспектору  СД  Каховського  ВП  ГУНП  в  Херсонській  області
тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою їх вилучення, згідно Ухвали суду;
- відповідь на два листа.

За жовтень 2020 року адміністраторами Центру надання адміністративних послуг
прийнято та опрацьовано 1 157 заяви від суб’єктів звернення (із них 311 адміністративних
послуг в режимі електронного доступу). 

В  період  з  01.10.2020  по  30.10.2020  року  прийнято  49  особу  для   оформлення
паспорту громадянина України для виїзду за кордон  та  57 осіб для  оформлення паспорту
громадянина України у вигляді ID-картки. 

До  міського  бюджету  від  роботи  Центру  надання  адміністративних  послуг  за
жовтень 2020 року надійшло 46,8 тис. грн, із них:

 надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з державного
земельного кадастру про земельну ділянку– 17,8 тис. грн.;

 реєстрація місця проживання особи та зняття з реєстрації місця проживання особи –
1,9 тис. грн.;

 надання інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно – 1,3 тис.
грн.;

 оформлення та видача паспорту громадянина України  – 4,3 тис. грн.;

 оформлення та видача паспорту громадянина України для виїзду за кордон  – 21,5
тис.грн.

За  звітний  період  адміністраторами  Центру  надано  понад  2000  консультацій
суб’єктам звернення.

Складено  13  рішення  по  справі  про  адміністративні  правопорушення  у  вигляді
попередження.

В Центрі працює сервіс для нечуючих або слабочуючих людей. Відтепер, нечуючі
відвідувачі зможуть  скористатися  простим  і  зручним  сервісом  з  обслуговування
ConnectPro  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.

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 ради та Центру надання адміністративних
послуг в фейсбук розміщується актуальна інформація про адміністративні послуги.

Відділом  державної реєстрації речових прав протягом жовтня місяця проведено
наступну роботу. З питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно всього
прийнято 493  осіб,  з  них: реєстрація права власності   на нерухоме майно – 271;  інше
речове  право  (договори  оренди)  –209;  зміни  –10;  обтяження  –  3;  підготовлено  2
заперечення по судам різних інстанцій.

З  питань  державної  реєстрації  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб-підприємців:
подано та оброблено всього заяв про надання адміністративних послуг – 78. З них для
проведення державної реєстрації: створення юридичної особи – 5; змін до відомостей про
юридичну особу – 17; фізичної особи підприємцем – 23; змін до відомостей про фізичну
особу-підприємця  –  16;  припинення  підприємницької  діяльності  фізичної  особи-
підприємця – 17. 

За звітний період до бюджету Каховської міської ради за здійснення реєстраційних
дій надійшло – 24543,00 грн.

 Протягом  жовтня  2020  року  відділом  реєстрації  місця  проживання  осіб
Каховської міської ради надано понад 1026 адміністративних послуг.
Була проведена наступна робота:

 Зареєстровано місце проживання  –  122 особам;

 Знято з реєстрації місця проживання – 171 особа;

 Оформлено та видано довідок про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання
особи – 454; 

 Оформлено  та  видано  довідок  про  склад  сім’ї  або  зареєстрованих  у  житловому
приміщенні/ будинку осіб – 279;

 Підготовлено  інформацій  на  запити  суддів,  правоохоронних  органів,  виконавчої
служби, ВВДРВ на 153 особи;

Через Портал державних послуг iGov отримали послуги 6 осіб.

Відділом  ведення  Державного  реєстру  виборців  протягом  звітного  періоду
діяльність відділу була спрямована на виконання покладених на нього завдань відповідно
до положення про відділ, а саме: в межах періодичного поновлення на підставі відомостей
наданих  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 144 особи
- за відомостями щодо зняття з реєстрації 126 осіб
- за відомостями щодо зміни ПІБ 18 осіб
- за відомостями щодо досягнення 18 років 46 осіб
- за відомостями щодо померлих 50 осіб
- за відомостями щодо визнаних судом недієздатними 1 особа
- за відомостями щодо НСП 108 осіб
- за переадресацією від інших відділів ведення Державного 

реєстру виборців 9 осіб;
в межах візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю бази даних

Реєстру внесено зміни щодо персональних даних та виборчих адрес 36 осіб; 
опрацьовано 3 звернення виборця;
направлено 12 запитів до суб’єктів подання відомостей, за результатами опрацьовано 75

записів;
знищено дані Реєстру щодо 47 виборців, термін зберігання яких минув;
опрацьовано  1  запит  від  Каховського  РВ  УДМС  щодо  реєстрації  осіб  з  тимчасово

окупованих територій;
проведено 71 наказ керівника відділу в електронному вигляді;
опрацьовано 10 заяви виборців щодо зміни персональних даних;
опрацьовано  відомості  щодо  осіб  з  указів  Президента  щодо  набуття  та  припинення

громадянства. 
Опрацьовано 10 запитів з “кабінету виборців”;
виготовлено  попередні  списки  виборців,  запрошення  та  уточнені  списки  виборців  для

голосування на місцевих виборах;
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.

Працівники  архівного  відділу беруть  участь  у  міських  нарадах.  Впроваджуються  в
практику Правила роботи архівних установ України, наказ Мінюсту України від 14.03.2013 №
430/5 стосовно документів ліквідованих підприємств, методичні рекомендації облдержархіву.
      У  жовтні  поточного  року  працівниками архівного  відділу  на  договірних  засадах
здійснено  науково-технічне  опрацювання  документальних  матеріалів  з  кадрових  питань
(особового  складу)  за  2008-2020  роки  Приватного  підприємства  “Деметра-Агро”.
Проведено засідання експертної комісії, на якому розглянуто опис справ з кадрових питань
(особового  складу)  вказаного  підприємства.  На  довгострокове  зберігання  прийнято  30
справ.  Дані  заходи  здійснені  на  платній  основі  у  зв язку  із  ліквідаційною процедуроюʼ
підприємства.   
     Крім  того,  після  погодження  експертно-перевірною  комісією  державного  архіву
Херсонської  області,  на  постійне  зберігання  прийнято  21  справу  за  2011-2019  роки
Каховського міського комітету профспілки працівників державних установ України.
      До 77-річниці визволення м. Каховка та частини лівобережних районів Херсонщини від
нацистських загарбників, підготовлено та розміщено на офіційному сайті територіальної
громади  міста  онлайн  виставку  за  документальними  матеріалами  державного  архіву
Херсонської області та архівного відділу Каховської міської ради.    



      За зверненнями громадян та установ зареєстровано 31 запит соціально-правового
характеру  і  7  тематичних  запитів.  На  виконання  запитів  надано  102  архівних  довідки
соціально-правового характеру, в тому числі: 79 довідок про підтвердження стажу роботи,
21 довідка про розмір заробітної плати та 2 негативні довідки про відсутність документів.
На  виконання  тематичних  запитів  підготовлено  та  видано  11  архівних  копій  (архівних
витягів) рішень виконкому і сесій про підтвердження майнових прав тощо. 

Під  час  роботи  з  архівними  документами  вибірково  проведені  ремонтні  роботи
справ  з  кадрових  питань  (особового  складу)  ліквідованих  підприємств  в  кількості  45
одиниць зберігання,  які  використовувалися для  підготовки та видачі  довідок соціально-
правового характеру. 

За  направленнями  головного  управління  Пенсійного  фонду  України  в  Херсонській
області на протязі місяця проведено 4 звірки відповідності даних первинних документів, даним
архівних довідок про стаж роботи та заробітні плати, виданих для нарахування пенсій. В ході
звірок грубих порушень не виявлено.

Про роботу  управління праці та соціального захисту населення за жовтень  2020
повідомляємо наступне. Відділом державних соціальних допомог: прийнято особових справ –
413, прийнято заяви з сайту Міністерства – 5, призначено: державних допомог – 427, субсидій –
116, розраховано субсидію на опалювальний період 4143 особам. 

Зроблено запитів та отримано відповідей:  про доходи ДФС –260, ПФУ –  46, до інших
УПСЗН – 23,  до ПФУ – 4, до фонду соціального страхування – 26, до Центру зайнятості — 3.
Зроблено перевірку заявників щодо підприємницької діяльності – 409 осіб, надано консультацій –
436, надано довідок – 146, видано посвідчень інвалідам – 2, надруковано витягів з протоколу
рішення комісії – 6, надано відповідей на жалоби: на гарячу лінію – 5, на Департамент – 1.
Підготовлено відповіді на контрольні документи та звіт на ДФС по отримувачам допомог – на
983 осіб; списано в архів – 15 особові справи
оброблено особові справи, які надійшли з Центру – 297 особові справи; підготовлено особових
справ по запиту в інші управління – 1; сформовано реєстрів по субсидії – 105
введено в дію нових тарифів – по 9 підприємствам, зроблено корекцію отримувачів субсидії:
відновлено – 3 субсидії, зроблено перерахунок субсидій в ручному режимі — 19. Активна база
отримувачів: 

субсидії ЖКП – 4143 осіб
субсидії СГТП –244
державних допомог –  2156 осіб

Упродовж 2020 року 8 осіб з числа вимушено переселених громадян зареєстровано по м. Каховці
і  внесено  до  сегменту  „Облік  ВПО”  Інтегрованої  системи  інформації  про  внутрішньо
переміщених осіб. 12 внутрішньо переміщеним особам перереєстровано довідки через зміну
паспортних даних, місця тимчасового проживання тощо. На даний час на обліку в управлінні
перебуває 161сім’я, в яких 232 особи, у тому числі
          - осіб, переміщених з Донецької та Луганської областей – 200
          - осіб, переміщених з АР Крим – 32 осіб  
Із загальної кількості внутрішньо переміщених осіб
          - працездатного віку – 93
          - дітей - 48
          - інвалідів - 13
          - пенсіонерів за віком – 78
Через карантин на всій території України та відповідно до Закону України „Про внесення змін до
деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних
гарантій у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби”  від 30.03.2020 № 540-IX , в управлінні
не здійснюються заходи по скасуванню довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб
через їх  тривалу відсутність за місцем тимчасового проживання в м.  Каховці,   усі  належні



соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам в управлінні нараховуються та виплачуються
в автоматичному режимі.
У жовтні  рішенням комісії по соціальному захисту виконавчого комітету виділено матеріальну
допомогу через хворобу одній особі з числа ВПО на суму 1000,00 грн.
По місцевому бюджету профінансовано за жовтень – 400803,88 грн.:
- Забезпечення перевезення – 175 000,00;
- Компенсація на проїзд пільгових категорій, – які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи – 891,84;
- Пільги на послуги зв’язку  -4825,32;
- Зубопротезування пільгових категорій –8093,00;
- Забезпечення ліками та зубопротезування пільгових категорій, – які постраждали внаслі-
док Чорнобильської катастрофи – 681,70;
- Виплата компенсації громадянам, які надають соціальні послуги – 3950,04;
- Стипендія УБД, яким 90 і більше років – 1100,00;
- Матеріальна допомога – 160800,00;
- Матеріальна допомога на поховання – 12000,00;
- Виплата пільг почесним громадянам міста –  650,07;
- Адресна грошова допомога вдовам військовослужбовців, загиблих в АТО – 12000,00;
- Разова грошова допомога вдовам військовослужбовців, загиблих в АТО –20000,00;
- Пільги на послуги зв’язку  особам з інвалідністю по зору – 811,91.

По державному бюджету профінансовано за жовтень – 8 388 559,43 грн.:
- Допомога сім’ям з дітьми – 4 825 979,30;
- Субсидія, пільги –3 269 553,13;
- Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат
на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг – 74 221,40;
- Придбання технічних засобів реабілітації та санаторно- курортне лікування для осіб з інвалі-
дністю –     154 628,60;
- Матеріальна допомога особам з  інвалідністю  та малозабезпеченим –       2 531,00
- Санаторно – курортне дітей з ДЦП – 26 600,00;
- Соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи
(Санаторно- курортна путівката відшкодування за відпустку ЧАЕС) -0,00;
- Санаторно- курортна путівка та психологічна реабілітація  учасників АТО – 35 046,00.

За жовтень 2020 року управлінням укладено 31 договорів, підготовлено 228 платіжних
доручень, 60 фінансових та юридичних зобов’язань. По фінансуванню допомог сім’ям з дітьми,
пільгам і субсидіям проводяться платежі по 10 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 01.11.2020 до Єдиного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на
пільги знаходиться 6377 осіб, із них  705 ветеранів війни  осіб, учасників війни  169 осіб. На
обліку перебувають 208 ветеранів війни, які приймали участь в АТО та ООС, а саме: 202 -
учасника бойових дій, 5 – осіб з інвалідністю внаслідок війни, які приймали участь в АТО та
ООС, 1 учасник війни, 14 – сімей загиблого (померлого) учасника бойових дій.

Нарахована адресна грошова допомога на тверде паливо та скраплений газ у 2020 році 30
особам м на суму 50811,720грн.

У жовтні  2020 року нараховані пільги на житлово-комунальні послуги з:
держбюджету 846 особам на суму 619 692,98грн.;
міського бюджету почесним громадянам міста  650,07 грн.

Прийняті на облік та занесені до ЄДАРП 7 нових пільговиків, а саме:
2 учасника бойових дій;
1 сім’я ветерана військової служби;
2  багатодітні сім’ї. 



У поточному місяці переведено отримання  пільг  на готівкову грошову форму 14 осіб
(Всього 515 осіб).

У жовтні  2020 році  нарахована щорічна допомога до 5  травня 705 особам на  суму
882795,00 грн.
         У зв’язку зі зміною ціни за газопостачання, розподілу газу та тарифів, відкориговані 32
різновиди  послуг та тарифів в ЄДАРП.
         Проведено корегування довідників та внесені нові тарифи  по ОСББ (всього 10 тарифів).

Відпрацьовані та зняті з обліку в ЄДАРП померлі пільговики 53 особи.
Сформовано та надано списки пільговиків, які отримують пільги на ЖКП, для організацій

– надавачів послуг  ( 75 організацій).
Відпрацьовані списки пільговиків, у яких є заборгованість понад 3 місяці ( 3 організації).

        Відпрацьовані  електронні  файли-  відповіді  підприємств  надавачів  послуг-  ПАТ
«Укртелеком»,  складено акти щодо виявлених розбіжностей по підприємству.
       Відпрацьовані списки пільговиків, у яких відключено центральне опалення ( 18 осіб).
       Прийнято та відпрацьовано 5 декларацій доходів пільговиків.

Надано 1 стаття на сайт Каховської міської ради  та фейсбук .
        Надані:

- 12 довідок багатодітним сім’ям для отримання ДСД;
- 2 довідка на зубопротезування;

       Зроблено контрольних документів:
-  департамент – 12;
-  виконком – 7.

Відкориговані 148 особистих карток пільговиків в ЄДАРП.
Відпрацьовано особових справ по верифікації – 207 осіб.
Звірено 28 справ по ЄБК в ЄДАРП.

Надана роз’яснювальна – консультативна інформацію  щодо отримання піль на житлово-
комунальні послуги у грошовій формі – 120 особам.

   За інформацією Головного управління статистики у Херсонській області згідно державних
статистичних спостережень за ф. № 1-ПВ (місячна) станом на 01.10.2020 по місту заборгованість
із виплати заробітної плати складає 15460,0 тис. грн. (672 особи), яку має одне підприємства
міста: ПрАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування».

За інформацією голови правління ПрАТ «КЗЭСО» борги із виплати заробітної плати на
підприємстві існують через затримку оплати покупців за поставлену продукцію. 

За оперативними даними станом на 30.10.2020 заборгованість по підприємству складає -  9
899,0 тис.грн., перед 648 працівниками.

За січень - жовтень 2020 року робочою групою щодо легалізації оплати праці та зайнятості
населення  було  перевірено  342  приватних  підприємця  міста,  виявлено  34  підприємця,  які
порушували  норми  трудового  законодавства,  складено  20  актів.  Управлінням  праці  та
соціального захисту населення матеріали на  порушників трудового законодавства виявлених
фактів  порушень  передаються  до  Каховського  відділення  Новокаховської  ОДПІ  ГУ ДФС у
Херсонській  області  та  до  Головного  управління  держпраці  у  Херсонській  області  для
подальшого опрацювання. 

За складеними актами роботи робочої  групи  Каховською  ОДПІ  донараховано 16 790,00
грн.  податку  з  доходів  фізичних  осіб  та  єдиного  податку  від  здійснення  підприємницької
діяльності 1 680,00 грн які повністю та своєчасно надійшли в бюджет, оформлено 22 найманих
працівників, залучено до реєстрації 3 приватних підприємців.

У 2020 році зареєстровано 17 колективних договорів та 8 зміни до них.
У  жовтні  2020  року  відбулося  засідання  міської  комісії  з  питань  альтернативної

(невійськової)  служби  щодо  направлення  призовника  на  підприємство  для  проходження
альтернативної служби.



        Прийнято участь у двох судових засіданнях щодо позовних заяв про стягнення сум грошових
допомог.
     Проведено чотири засідання комісії з розгляду матеріалів про припинення або поновлення
надання соціальної допомоги.
      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 жовтня з
підприємствами укладено 2 двосторонніх  договорів  на забезпечення ТЗР 2 осіб (2 одиниці) на
суму 431,00 грн. та 14 тристоронніх договорів на забезпечення засобами для пересування  та
протезно-ортопедичними виробами 14 осіб на суму 264421,99 грн.
       Сплачено кошти по 5 двосторонніх та 6 тристоронніх договорах  на забезпечення засобами
реабілітації 11 осіб, на суму 101708,6 грн..
        Прийнято, оброблено пакети документів на ТЗР та протезно-ортопедичні вироби від 25
осіб, замовлено 83 одиниці технічних засобів реабілітації та протезно-ортопедичних виробів.
До ЦБІ внесено  відповідні доповнення. 
        Підготовлено реєстри до Держказначейства,  до банківських установ, до Укрпошти,
інформацію для Міністерства фінансів  України щодо щомісячного нарахування та виплати
стипендії 12 осіб з інвалідністю внаслідок війни, які досягли 90-річного віку в сумі 1200,00 грн.
та  щомісячної виплати 3 вдовам загиблих учасників АТО в сумі 12,0 тис. грн. 
        Нараховано та виплачено кошти на забезпечення громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, безкоштовними ліками в сумі – 681,70 грн. 
        Нараховано та виплачено одноразову матеріальну допомогу 3 вдовам та одній дитині до 18
років загиблих учасників антитерористичної операції до Дня захисника України, на загальну
суму 20,0 тис.грн. 
       Прийнято заяви та сформовано пакети документів на влаштування до будинку-інтернату 3
осіб: 2 пакети  направлено до Департаменту, 1 законний представник недієздатної особи  очікує
рішення опікунської ради.  
3 малозабезпеченим особам призначено матеріальну допомогу з Державного бюджету на суму
2,5 тис. грн., підготовлено реєстри до Державної казначейської служби та банківських установ,
інформацію для Міністерства фінансів України.
Прийнято заяви від 2 батьків та законних представників дітей з інвалідністю, сформовано
пакети документів та надіслано повідомлення про рішення направити дітей з інвалідністю до
Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Каховської міської ради.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року № 309 «Про
затвердження  Порядку  використання  коштів,  передбачених  у  державному  бюджеті  для
здійснення реабілітації дітей з інвалідністю» зі змінами, послуги з реабілітації  отримали 2
дитини з інвалідністю: 1 дитина у Центрі реабілітації та відпочинку Акварель ТОВ "Скадовськ-
Аква";  1  дитина  у  Державному закладі  "Український медичний центр реабілітації  дітей  з
органічним  ураженням  нервової  системи  Міністерства  охорони  здоров'я  України".  1
підприємству відшкодовано вартість послуг у розмірі 15,6 тис. грн..
Проводиться  робота  по  наданню  послуг  санаторно-курортного  лікування  та  проходження
психологічної реабілітації учасників АТО. 
Станом на 01 листопада 10 учасників АТО отримали послуги з психологічної реабілітації, 8
установам відшкодовано вартість наданих послуг у сумі 92,2 тис. грн. 
Станом на 01 листопада 2020 року 2 особи  з інвалідністю внаслідок війни, з числа учасників
АТО, отримали послуги на базі ДП «Клінічний санаторій ім. Пирогова»; 2 учасника бойових дій
отримали послуги: 1 особа - СКК «Моршинкурорт», санаторій  «Лаванда»,  Львівська область,
м. Моршин,; 1 особа - ДП «Клінічний санаторій ім. Горького» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця; 1
учасника  АТО   направлено  на  лікування  до  сан.  «Оздоровчо-профілакетичний  комплекс
ПЛАНЕТА ЗДОРОВЯ» СКК «ЖЕНЕВА». 3 санаторіям відшкодовано вартість наданих послуг у
розмірі 34,4 тис грн.



У жовтні 2020 року 6 осіб з інвалідністю загального захворювання та з дитинства отримали
послуги з санаторно-курортного лікування: 3 особи на базі сан. «Арктика» м. Бердянськ; 2
особи на  базі  сан.  «Оризонт» м.  Одеса;  1  особа -  сан.  «Світанок» м.  Моршин;  Закладам
відшкодовано вартість наданих послуг у сумі 53 тис. грн.
Проведено перевірки за правильністю та своєчасністю призначення та
перерахунку пенсій Каховським відділом обслуговування громадян (сервісним центром) ГУ
ПФУ в Херсонської області  по 72 пенсійних справах.
     Проведено перевірку правильності виплати допомоги  на поховання 24 особи на суму 592,5
тис. грн..
     Прийнято та направлено до Департаменту Херсонської ОДА 2 пакета  документів на
призначення  матеріальної  допомоги  через  обласну  комісію з  питань  надання  матеріальної
допомоги малозабезпеченим верствам населення.
     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 2020 року прийнято 88 заяв  від жителів
міста. Проведено 2 засідання комісії. Призначено допомогу: на лікування - 83 особам на суму
160,8  тис. грн., на поховання - 4 особам на суму 12,0 тис. грн., ВПО – 1 особі на суму 1,0
тис.грн.. Підготовлено: 1 протокол засідання комісії, 4 проекту розпоряджень міського голови на
виплату  вищевказаних  допомог,  10  реєстрів  виплат  до  Міністерства  фінансів  України,  10
відомостей на виплату матеріальної допомоги через банківські відділення.
     Здійснено прийом  та надано консультації і роз'яснення 181 особі, з них:
-  12 особам - з питань соціального захисту постраждалих від Чорнобильської катастрофи;
-  124  особам  - з питань надання матеріальної допомоги;
-  2  особам - з питань пенсійного забезпечення;
-  5 особам - з питань забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
-  7 особам - з питань влаштування до геріатричного пансіонату, 
-  25 особам - з питань забезпечення технічними засобами реабілітації;
-  6  учасникам  АТО  з  питань  санаторно-курортного  лікування,  психологічної  реабілітації,
професійної адаптації.
     Протягом жовтня місяця відділом відпрацьовано 48 контрольних документів, з них:
- щотижневі - 5 
- щомісячні -  19
- щоквартальні – 21
- разові – 3
     Підготовлено  4  відповіді на письмові звернення громадян.
     Підготовлено 4 проекту розпоряджень міського голови та розміщено на офіційному сайті
територіальної громади м. Каховки.        
     На офіційний сайт територіальної громади м. Каховки та до мережі Фейсбук надано 2
інформаційних повідомлення з питань соціального захисту осіб з інвалідністю та громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.  
     Упродовж жовтня 2020 року 8 осіб з числа вимушено переселених громадян зареєстровано по
м. Каховці і внесено до сегменту „Облік ВПО” Інтегрованої системи інформації про внутрішньо
переміщених осіб. 12 внутрішньо переміщеним особам перереєстровано довідки через зміну
паспортних даних, місця тимчасового проживання в межах міста тощо. На даний час на обліку в
управлінні перебуває 161сім’я, в яких 232 особи, у тому числі
          - осіб, переміщених з Донецької та Луганської областей – 200
          - осіб, переміщених з АР Крим – 32 осіб  
Із загальної кількості внутрішньо переміщених осіб
          - працездатного віку – 93
          - дітей - 48
          - інвалідів - 13
          - пенсіонерів за віком – 78



Через карантин на всій території України та відповідно до Закону України „Про внесення змін до
деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних
гарантій у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби”  від 30.03.2020 № 540-IX , в управлінні
не здійснюються заходи по скасуванню довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб
через тривалу їх відсутність за місцем тимчасового проживання в м.  Каховці,   усі  належні
соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам в управлінні нараховуються та виплачуються
в автоматичному режимі.
У жовтні  рішенням комісії по соціальному захисту виконавчого комітету виділено матеріальну
допомогу на лікування одній особі з числа ВПО на суму 1000,00 грн.
     Станом на 01.11.2020 року на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення
перебуває 256 багатодітних сімей,  в  яких налічується  885 дітей.  З  початку року видано 53
посвідчення батькам багатодітних сімей та 87 посвідчень дітям

 


