
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 лютий 2020 року. 

Відділом економіки, комунального майна та землі за звітний період 
підготовлено 31 проект рішення сесії  Каховської  міської  ради з  них  29 проектів
рішень сесії міської ради з земельних питань.

 Рішення виконавчого комітету Каховської міської ради  “Про зарахування на
баланс  КП “Комунальне  транспортне  підприємство” майна”,  “Про  затвердження
актів приймання — передачі розподільчих газових мереж та споруд до комунальної
власності територіальної громади м. Каховка”.

Здійснено збір матеріалів для підготовки звіту про хід виконання Програми
економічного,  соціального  та  культурного  розвитку  міста  Каховки  за  2019  рік,
матеріалів  для підготовки звіту  про здійснення державної  регуляторної  політики
відділами та управліннями Каховської міської ради у 2019 році.

Проведено  звірку  взаємних  розрахунків  за  користування  місцем
розташування  рекламних  засобів  з ТОВ “Формат  Каховка”,  ФОП Зайченко  А.І.,
Миронов О.С., ТОВ”Агрон”, ФОП Муйзеник С.М., ФОП Нагай І.В. та роботу по
погашенню заборгованості зі сплати за користування рекламними засобами.

Оновлено пакет інвестиційних пропозицій на GOOGLE MAPS.
Проведено контроль та аналіз звітів по оренді комунального майна станом на

01.02.2020. 
Підготовлено 7 договорів оренди землі, додаткових угод до договорів оренди

земельних ділянок.
Підготовлено  матеріали  по  продажу  земельних  ділянок

несільськогосподарського  призначення  для  оформлення  нотаріальної  угоди  на  2
земельні ділянки.

Поставлено  на  облік  по  виділенню земельних  ділянок  для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку  3 громадянина, а саме учасники бойових дій які
безпосередньо брали участь в АТО.

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

Власні надходження до міського бюджету по загальному фонду за два місяці
2020  року  склали  28448,6  тис.  грн,  що  становить  109,3  % до  плану,  бюджетом
додатково отримано 2430 тис.  грн.  Проти фактичних надходжень минулого року
надходження власних та закріплених доходів загального фонду збільшено на 3592,5
тис. грн. 

За лютий 2020 року підготовлено 49 розпоряджень на фінансування головних
розпорядників  коштів  міського бюджету,  зареєстровано 52 довідки про внесення
змін  до  розпису  міського  бюджету.  Обсяг  фінансування  головних розпорядників
коштів  у  лютому  поточного  року  по  загальному  фонду  склав  14202,2  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  лютому  2020  року  за  рахунок  цільових  субвенцій  з  державного  та
обласного бюджетів проведено фінансування видатків по соціальному захисту та
соціальному забезпеченню у сумі 3,8 тис. грн на пільгове медичне обслуговування
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.



Протягом  лютого  2020  року  відділом   міського  господарства,
надзвичайних ситуацій, обліку житла   здійснено 17 оглядів дотримання правил
благоустрою. 

Здійснено  організацію  проведення  конкурсу  на  визначення  виконавця
послуги з вивезення побутових відходів в м. Каховка. 

Відповідно до звернень громадян міста було організовано роботи з оновлення
дерев та видалення 17 сухостійних та аварійних дерев. Складено 1 Акт обстеження
зелених насаджень та здійснено огляди зелених насаджень за адресами: вул. Велика
Куликовська,  140,  вул.  Пушкіна,  71,  вул.  Набережна,  3,  вул.  Соборності,  5,
вул. Кірова, 3, вул. Кірова, 15.

Проведено 2 засідання комісії ТЕБ та НС.
Налагоджена  взаємодія  з  Каховським  комісаріатом  щодо  залучення

військовозобов'язаних  до  служби  за  контрактом,  проведення  заходів  приписки
юнаків  2003  року  народження,  підготовки  до  проведення  весняного  призову
громадян на військову службу.

Проводиться робота з  розробки проекту міської цільової програми захисту
населення та територій від НС техногенного та природного характеру на 2020-2024
роки.

Підведені  підсумки  проведеної  роботи  Каховським  МРУ  ГУ  ДСНС  у
Херсонській області з перевірки об’єктів соціально-побутової інфраструктури міста
з питань пожежної безпеки.

Підготовлена та направлена до обласної державної адміністрації доповідь про
стан військового обліку у виконавчому комітеті Каховської міської ради.

Спільно  з  районною  комісією  з  питань  ТЕБ  та  НС  обговорені  проблеми
готовності  служб  району  та  міста  до  впровадження  заходів  попередження  та
розповсюдження на підпорядкованих територіях коронавірусу 2019-nCOV.

Проведено засідання міської громадської комісії з житлових питань.
Оброблено  3  справи  документів  від  громадян  пов’язаних  із  взяттям  на

квартирний облік,  приватизацією державного житлового фонду,  які  надійшли від
ЦНАП.

Відділом культури протягом звітного періоду  проведена низка  культурно-
мистецьких заходів:

- вистава київського театру  «Легке знайомство»;
- концертна програма Ауріки Ротару;
- урочистості  присвячені  Дню вшанування учасників бойових дій на 

території інших Держав та 31 річниці виведення радянських військ з Афганістану;
- скарбничка читацьких симпатій: «Найкращі книги про вічне кохання» до Дня 

закоханих;
- книжкова виставка-персоналія «Пишався тим, що українець», до 115-річчя 

від дня народження Уласа Самчука, прозаїка українського зарубіжжя, журналіста;
- книжкова виставка-словник «Мова кожного народу – неповторна і своя…» 

до Міжнародного дня рідної мови;
- урочисті та меморіальні заходи з відзначення Дня Героїв Небесної Сотні;
- концертна програма групи Табула раса;
- відкритий конкурс молодих виконавців «Каховка запрошує»;
-  фотовиставка  про  історію  окупації  Криму  «Хроніка  анексії  очима

соцмереж»;



-  книжкова  виставка  «Дивовижні  історії  Криму»  про  історію  та  культуру
анексованого українського півострова;

- інформаційна година та екскурс в історію «Крим – це Україна»;
- видовищно-театралізоване масове гуляння «Щедра Масляна».
Управлінням  освіти протягом  звітного  періоду  проведено  ряд  заходів,

направлених на підвищення якості освіти в місті.
Учні міських шкіл взяли участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-

захисту  науково-дослідницьких  робіт  МАН  в  ході  якого  п’ять  каховчан  стали
переможцями ІІ етапу, йде підготовка до Всеукраїнського етапу.

В закладах освіти проведено патріотичний марафон «З Україною в серці!»
(літературно-музичні композиції, обрядові дійства, мистецько-літературні вітальні,
ярмарки, конкурси читців, малюнків «Ми – за мир!», фестивалі української пісні та
казки).

В інклюзивно-ресурсному центрі  – проведено дві  супервізійні  зустрічі  для
педагогів ЗДО і ЗЗСО  «Профілактика професійного вигорання».

Проведена  міська  науково  –  методична  рада  на  базі  ЗОШ  №1  (початкова
ланка).  Організовано  секційне  засідання  вчителів  початкових  класів  з  проблеми:
«Формування предметно – розвивального середовища Нової української школи».

Сформовано базу даних випускників 2020 року. Цього року на нагородження
золотою медаллю претендує 9 учнів 11-х класів, на нагородження срібною – 2. На
отримання документів про освіту з відзнакою претендують 24 учні 9-х класів.

Проведена інформаційна нарада вчителів початкових класів «Використання
медіа  ресурсів  в  освітньому  процесі»,  вернісаж  відкритих  уроків  вчителів
початкових класів в ЗОШ № 6.

Проведена педагогічна майстерня вчителів-філологів СЗОШ № 2.
Організовано  та  проведено  міський  інтелектуальний   дошкільний  конкурс

«Маленькі ерудити».
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  (фінальні  матчі  другого  кола  ХІV  відкритого  Чемпіонату
(Першості) м. Каховки з футзалу сезону 2019/2020 серед команд Вищої та Першої
ліги;  IV-ті  Відкриті  змагання  з  техніки  пішохідного  туризму  в  закритих
приміщеннях  серед  школярів  на  Кубок  пам'яті  героя  АТО  каховчанина
І.Максименка; змагання відкритого Чемпіонату м. Каховки з швидких шахів (рапід)
2020 року; відкритий Чемпіонат м. Каховки з шашок-64 (класична гра) 2020 року;
відкритий чемпіонат м.  Каховка з  шашок-64 серед осіб з  інвалідністю;  розіграш
Суперкубку з футзалу імені воїна-інтернаціоналіста О.Гатила; розіграш Кубку Ліги
з  футзалу  2020  року  серед  кращих  команд  Першої  ліги;  участь  у  відкритому
міжрайонному  турнірі  з  міні-футболу  серед  ветеранів  (вікова  категорія  55+),
присвяченому  60-річному  ювілею  легендарного  нижньосірогозького  футболіста-
воротаря  Василя  Філіппова; відкритий  чемпіонат  міста  з  шахів  та  міський  етап
Спартакіади  «Повір  у  себе»;  міські  етапи  Спартакіади  «Повір  у  себе»  з  тенісу
настільного та шахів серед дітей з обмеженими функціональними можливостями;
"Спортивна Масниця 2020";  тощо) та 12 молодіжних і  козацьких заходів (участь
команди КВН «Горы по колена» в VI-й фестивалі Ліги Сміху (м. Одеса); молодіжна
патріотична акція “З любов'ю до захисників Державного кордону”; семінар з питань
обговорення  змін  до  Положення  та  проведення  в  2020  році  XІХ-х ВідкритихІХ-х  Відкритих



міських  змагань  дитячих  козацьких  організацій  на  Кубок  пам’яті  сотника
Українського козацтва Станіслава Панаска; знайомство членів міського учнівського
парламенту старшокласників з роботою відділів та управлінь міської ради; ділова
гра "Засідання сесії Каховської міської ради";  молодіжна акція" Солодке серце" до
дня закоханих;  засідання молодіжного “круглого столу” до дня закоханих;  гра  ІІ
півфіналу Каховської Відкритої ліги КВН ХІІІ сезону 2019/2020 років; івент - турнір
з гри "Що? Де? Коли?";  акція  "Життя без наркотиків!";  інтелектуальний конкурс
“Маленький ерудит”; Козацький куліш на святі "Щедра масниця"; тощо).

Відділом у справах дітей у лютому поточного року  відвідано за місцем
проживання  11 сімей,  надано  2  дозволи  на  відрахування  неповнолітнього  з
навчального  закладу,  подано  5  клопотань  до  Каховського  ВП  ГУНП  про
притягнення за ухилення від виконання батьківських обов’язків до адміністративної
відповідальності за ст.184 КУПаП.

Проведено профілактичну роботу з  4  неповнолітніми з  приводу  пропусків
занять,порушення  дисципліни  у  навчальних  закладах.  Двох  дітей  позбавлених
батьківського піклування влаштовано до сімейних форм виховання, а саме до ДБСТ
іншого  району.  Три  дитини,  позбавлені  батьківського  піклування  усиновлено
громадянами України.

Проведено День права у ЗОШ № 5, засідання координаційної ради у справах
дітей, засідання комісії з питань захисту прав дитини.

Підготовлено документи та  взято участь  у  засіданні  виконкому Каховської
міської  ради,  спільних  засіданнях  постійних  міської  ради,  сесії  міської  ради,
стосовно виконання програми “Конвенції ООН, щодо реалізації про права дитини”
за 2019 рік. 

Спільно  з  Каховським  ВП  ГУНП  та  міськрайонним  судом  м.  Каховка
організовано та проведено “Дні відкритих дверей” для старшокласників міста. 

Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за звітний 
період  здійснено 16 обстежень одиноких матерів з метою встановлення факту 
спільного проживання матері та дитини, 31 візит в сім’ї, що перебувають в складних
життєвих обставинах (СЖО).  

Протягом лютого 2020 року виявлено 10 сімей в СЖО, в них виховується  16 
дітей.

З соціального супроводу  знято 1 сім’ю, з позитивним результатом. Під 
соціальним супроводом МЦСССДМ станом на 01.03.2020 р. перебуває 1 сім’я, що 
опинились в СЖО. Від початку лютого  перебувають на обліку та отримують 
соціальні послуги 40 сімей, в яких виховуються 61 дитина.

В рамках «Дня права» в ЗОШ № 5 проведено семінар для учнів 8 – их класів на
тему «Булінг в шкільному середовищі, відповідальність та наслідки». 

Для  студентів  Каховського  ліцею сфери  послуг  проведено  семінар  на  тему
«Профілактика наркоманії. Профілактика ВІЛ/СНІД»

В  Каховському  МРВ  філії  ДУ  «Центр  пробації»  в  Херсонській  області
проведено  семінар  для  умовно-засуджених  осіб  на  тему  «Робота  та  послуги
МЦСССДМ» та надано індивідуальні консультації.

За сприянням християнської церкви «СКИНІЯ» проведено благодійну акцію з
надання  допомоги  10  сім’ям  в  СЖО  у  вигляді  продуктів  харчування  та  засобів
гігієни.     



Відділом   містобудування  та архітектури протягом   лютого  2020 року
підготовлено 3  проекти рішення сесії Каховської міської ради,  3  проекти рішення
виконавчого комітету Каховської міської ради.

Видано 3   містобудівних умови та  обмежень забудови земельної  ділянки,  1
будівельний паспорт забудови земельної ділянки.

Розглянуто  1  заяву   від  замовника  по  пайовій  участі  у  розвитку
інфраструктури м. Каховка та оформлено 1 договір на суму 1880 грн.

Оформлено  3  паспорта  прив’язки  тимчасових  споруд  для  провадження
підприємницької діяльності.

Видано 12 ордерів на проведення земляних робіт.
Проведено   8  перевірок  виконання  земляних  робіт   та   зберігання

будматеріалів.
Проведено 5 перевірок розміщення соціальної реклами на території міста та

складено акт перевірки. 
Здійснюється співпраця з проектними організаціями по виконанню історико-

архітектурного опорного плану та внесенню змін до генерального плану м. Каховка.
Працівники відділу прийняли участь у засіданні архітектурно-містобудівної

ради при управлінні містобудування та архітектури Херсонської обласної державної
адміністрації по розгляду науково-проектної документації “Історико - архітектурний
опорний    план  м.  Каховка   Херсонської  області  з  визначенням меж і  режимів
використання зон охорони пам яток та історичних ареалів”.ʼяток та історичних ареалів”.

Щотижня 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.

На  протязі  лютого  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,  спрямовані  на  виявлення
правопорушників,  виходячи  з  наявних  повноважень,  під  час  яких  проведені
профілактичні бесіди з 23 фізичними особами-підприємцями та мешканцями міста,
винесено 4 приписи щодо усунення порушень;

-  складено  5  протоколів  про  адміністративні  правопорушення  (  всі  —  за
статтею 152 КпАП України «Порушення державних стандартів,  норм і  правил у
сфері благоустрою населених пунктів та правил благоустрою територій населених
пунктів»),  які  згідно  статті  218  КпАП  України  направлено  на  розгляд
адміністративної комісії при виконкомі Каховської міської ради;

-  на  виконання  доручення  Прем’єр-міністра  України  від  22.01.2020  р.
№2313/0/1-20  «Про  вжиття  заходів  щодо  детінізації  зайнятості  у  сфері  торгівлі
товарами  та  послугами»  разом  з  управлінням  праці  та  соціального  захисту
населення  Каховської  міської  ради  була  проведена  інформаційно-роз яснювальнаʼяток та історичних ареалів”.
робота  з  суб’єктами  господарювання,  що  проводять  діяльність  у  сфері  торгівлі,
тимчасового  розміщення  та  організації  харчування  щодо  вимог  чинного
законодавства по легальному працевлаштуванню осіб;

- проведено організаційну роботу по розробці механізму роботи інспекторів
паркування, повноваження по яких закріплені за співробітниками відділу контролю.



За лютий 2020 року адміністраторами  Центру надання адміністративних
послуг прийнято  та  опрацьовано  1977  заяв  від  суб’єктів  звернення  (із  них  785
адміністративних послуг в режимі електронного доступу). 

В  період  з  03.02.2020  по  28.02.2020  року  прийнято  162  особи  для
оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон  та  40 осіб для
оформлення паспорту громадянина України у вигляді ID-картки. 

До міського бюджету від роботи Центру надання адміністративних послуг за
лютий 2020 року надійшло 92,7 тис. грн.

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

Складено  17  рішення  по  справі  про  адміністративні  правопорушення  у
вигляді попередження.

В Центрі  запрацював новий 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. 

Працює  система  автоматизації  обслуговування  відвідувачів  (система
керування чергою та здійснення платежів за адміністративні послуги). 

 Спеціалістами  управлінням праці та соціального захисту населення 
протягом лютого поточного року з підприємствами міста укладено 1 двосторонній
договорів   на  забезпечення  ТЗР   2  осіб  (9  одиниць)  на  суму  4747,00  грн.  В
Централізованому банку даних з проблем інвалідності сформовано 5  двосторонніх
договорів   на  забезпечення ТЗР  7  осіб  (22  одиниці)  на  суму 17443,00 грн.  та  8
трьохсторонніх договорів  на забезпечення ТЗР  8 осіб (8 одиниці) на суму 88339,00
грн.
      Прийнято заяви та пакети документів:  на забезпечення санаторно-курортним
лікуванням від 3 осіб з інвалідністю, 2 осіб з інвалідністю внаслідок війни (1 особа з
числа  учасників  АТО);  на  проходження  психологічної  реабілітації  від  2  УБД,  які
приймали участь в АТО.

 Ведеться  робота  по  організації  оздоровлення   та  психологічної  реабілітації
учасників АТО: 1 особу з інвалідністю внаслідок війни направлено до санаторію ДП
«Клінічний  санаторій  ім.  Пирогова»,  отримано  гарантійний  лист  про  готовність
надати послуги з психологічної реабілітації 4 учасникам бойових дій ДП «Санаторій
для дітей з батьками «Скадовськ».       

Прийнято  та  направлено  до  Департаменту  Херсонської  ОДА  21  пакет
документів  на призначення матеріальної допомоги через обласну комісію з питань
надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення.

Протягом  лютого 2020 року прийнято 85 заяв від жителів міста на отримання
одноразової матеріальної допомоги.  Проведено 4 засідання комісії  по соціальному
захисту  населення  при  виконавчому  комітеті  міської  ради  за  підсумками  яких
призначено допомогу: на лікування - 85 особам на суму 125,1 тис. грн., на поховання
- 3 особам на суму 9,0 тис. грн.  та  на лікування внутрішньо переміщеним особам - 2
особам на суму 1,6 тис. грн.    
Активна база отримувачів: субсидії ЖКП –  4947 осіб, субсидії СГТП – 153 осіб,
державних допомог – 2264 осіб.

Заборгованість із виплати заробітної плати по місту Каховка відсутня.



У 2020 році  робочою групою щодо легалізації  оплати праці  та  зайнятості
населення  було  перевірено  81  приватних  підприємців  міста,  виявлено  5
підприємців, які порушували норми трудового законодавства, складено 5 актів.  

За складеними актами роботи робочої групи Каховською ОДПІ донараховано
1,02 тис. грн. податку з доходів фізичних осіб та єдиного податку від здійснення
підприємницької  діяльності,  які  повністю  та  своєчасно  надійшли  в  бюджет,
оформлено 4 найманих працівника, залучено до реєстрації 2 приватних підприємця.

По місцевому бюджету профінансовано за лютий –372946,68 грн., зних:
забезпечення перевезення – 175 000,00 грн., пільги на послуги зв’язку  - 4226,55
грн.,  зубопротезування  пільгових  категорій,  постраждалих  внаслідок
Чорнобильської  катастрофи  –  2809,24  грн.,  забезпечення  ліками  пільгових
категорій,  постраждалих  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  –  1027,15  грн.,
стипендія УБД, яким 90 і більше років – 1517,25 грн., заходи до річниці виведення
військ з  Афганістану –  8000 грн.,  адресна  допомога   -  12  000 грн.,  матеріальна
допомога  –  121700  грн.,  матеріальна  допомога  на  поховання  –  9000  грн.,
фінансування громадських організацій – 37666,49 грн.

По державному бюджету профінансовано за лютий 2020 р. – 1261974,05  грн.,
з них: допомога сім’ям з дітьми – 4492154,96 грн., субсидія, пільги – 664428,59 грн.;

надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам
для  покриття  витрат  на  проживання,  в  тому  числі  на  оплату  житлово-
комунальних  послуг  –  100589,87  грн.,  придбання  технічних  засобів
реабілітації для осіб з інвалідністю – 4747 грн. 

- Відділом з питань депутатської діяльності у лютому 2020 року:

-  підготовлено  до  проведення  93  сесії  міської  ради  спільні  засідання
депутатських комісій;

-  підготовлено до проведення  засідання 93 сесії  міської ради,  на порядок
денний виносилося 44 проекти рішення;

- підготовлено до проведення 2 засідання адміністративної комісії (05.02.2020
та 19.02.2020), розглянуто  12 протоколів про адміністративне правопорушення.

Відділом державної реєстрації речових прав протягом місяця  прийнято 
357 осіб, з них: реєстрація права власності  на нерухоме майно – 264,  інше речове
право (договори оренди) -82, обтяження – 11.

Від  інших  кореспондентів  отримано  в  архів  132  нормативні  документи  з
подальшим долученням їх до реєстраційних справ.

Сформовано та відправлено в інші реєстраційні відділи області 82 справи.  
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 – 113.
З них для проведення державної реєстрації: створення юридичної особи –  6,

змін  до  відомостей  про  юридичну  особу  –  18,  змін  до  відомостей  про  фізичну
особу-підприємця  –  18,  припинення  підприємницької  діяльності  фізичної  особи-
підприємця – 33, рішення про припинення юридичної особи – 1.

За  звітний  період  до  бюджету  Каховської  міської  ради  за  здійснення
реєстраційних дій надійшло  40926,00 – грн.

Протягом лютого  2020 року  відділом реєстрації місця проживання осіб
надано  1115 адмінпослуг з різних питань.

Проведена наступна робота: зареєстровано місце проживання  – 95 особам,
знято з реєстрації місця проживання – 146 осіб, оформлено та видано довідок про



реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання особи – 611, оформлено та видано
довідок про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб –
263, підготовлено інформацій на запити суддів, правоохоронних органів, виконавчої
служби, ВВДРВ – 96.

Відділом ведення Державного реєстру виборців  протягом звітного періоду
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 77 осіб,  за відомостями щодо зняття з
реєстрації  97 осіб.  за  відомостями щодо зміни ПІБ 8 осіб,  за  відомостями щодо
досягнення  18  років  22  особи.  за  відомостями  щодо  померлих  63  особи,  за
переадресацією від інших відділів ведення Державного реєстру виборців 5 осіб.

За  лютий  2020  року  до  канцелярії  загального  відділу  надійшло
розпоряджень голови ОДА, доручень голови ОДА та його заступників, листів  від
органів вищого рівня та інших листів в загальній кількості 887 одиниць. 

Прийнято:   звернень громадян — 280 од.,   депутатських звернень -  6  од.,
інформаційних запитів - 3 од., листів, заяв та запитів від юридичних осіб - 314 од.

Вихідної кореспонденції зареєстровано 117 одиниць. 
На  особистому  прийомі  міського  голови  побувало  9  громадян  та  5

ініціативних груп мешканців міста з загальною кількістю 25 осіб. 
Підготовлено та проведено 2 засідання виконкому, на яких було розглянуто і

прийнято 27 рішень виконкому. 
Кожного робочого дня виконувалась технічна робота з сайтом (розміщення

проектів рішень виконкому, сесії,  розпоряджень,  нормативних документів,  новин,
оголошень та ін., зняття з публікації прийнятих проектів рішень виконкому та сесії).

Щоденно, в тому числі у вихідні дні проводилась перевірка стану теплового
обладнання будівлі виконкому, в тому числі і в підвальних приміщеннях.  

У лютому  2020 року  архівним відділом  на договірних засадах здійснено
науково-технічне  опрацювання  та  приймання  на  довгострокове  зберігання
документальних матеріалів з кадрових питань (особового складу) за 1999-2019 роки
Приватної агропромислової компанії “Терра ЛТД”. Дані заходи здійснені на платній
основі у зв язку із ліквідаційною процедурою компанії.  ʼяток та історичних ареалів”.

З метою приймання на постійне та довгострокове зберігання документаль-
них матеріалів, проводиться планова робота по науково-технічному опрацюванню
документів Каховської міської ради за 2017 рік та документів ПрАТ “Укрводбуд” за
2007-2012 роки. 
      За  зверненнями  громадян  та  установ  зареєстровано  41  запит  соціально-
правового  характеру  і  10  тематичних запитів.  На  виконання  запитів  надано  137
довідок соціально-правового характеру, в тому числі: 93 довідки про підтвердження
стажу роботи, 38 довідок про розмір заробітної плати та 6 довідок про відсутність
документів. На виконання тематичних запитів  підготовлено та видано 24 архівні
копії (архівні витяги) рішень виконкому і сесій про підтвердження майнових прав
тощо.


