
    Щомісячний звіт:  головне про роботу Каховської влади 
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 червень 2020 року

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

ЕКОНОМІКА.  Підготовлено  2  проекти  рішення  сесії  Каховської  міської  ради.
11.06.2020 р.  проведено засідання фінансової  комісії  з питань розрахунків з бюджетами
усіх рівнів, погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій
та інших соціальних виплат. Підготовлено 11 листів - відповідей юридичним та фізичним
особам, виконавчим органам влади.  Спеціалістами відділу прийнято участь у 3 вебінарах
на платформі “Онлайн освіта”.  Систематичне виконання завдань розпоряджень, доручень
та листів Херсонської обласної державної адміністрації. За червень 2020 р. виконано 18
контрольних  завдань  Херсонської  ОДА.  Проведено  звірку  платежів  з  податковою
службою станом на 01.06.2020 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 01.06.2020 р.  Проведено звірку взаємних
розрахунків за користування місцем розташування рекламних засобів з ТОВ”Еволюція”,
ФОП Пенізов А.П., Кобецька Н.В., Садовий С.С., Муйзенік С.М. та роботу по погашенню
заборгованості  зі  сплати за користування рекламними засобами.  Проведено контроль та
аналіз  звітів  по оренді  комунального  майна  станом на  01.06.2020.  Направлено  2  листа
комунальним підприємствам боржникам. Направлено акт-рахунок за оренду комунального
майна  підприємствам  ТОВ  “Каховлифт”  за  червень  2020  року.  Розміщено  10
інформаційних статтей на офіційному сайті Каховської міської ради в соціальній мережі
Facebook.

КОМУНАЛЬНЕ  МАЙНО.  Надано  2  консультації  щодо  захисту  прав  споживачів
( усна форма),  надана інформація Шевченко Н.М. щодо передачі комунального майна в
оренду.  Підготовлено  чотири  проекти  рішення  сесії,  два  проекти  рішень  виконавчого
комітету, два розпорядження міського голови. Підготовлено доручення міського голови до
відділів та комунальних підприємств щодо реєстрації в електроно торговій системі.

ЗЕМЛЯ. Підготовлено 25 проектів рішень сесії міської ради; надано 2 відповіді на
листи та заяви від фізичних та юридичних осіб; підготовлено 7 договорів оренди землі,
додаткових  угод  до  договорів  оренди  земельних  ділянок;  підготовлені  матеріали  для
проведення земельних торгів з набуття права оренди на 3 земельні ділянки; підготовлені
матеріали для проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної  оцінки  земельних  ділянок;  підготовлені  матеріали  по  продажу  земельних
ділянок несільськогосподарського призначення для оформлення нотаріальної  угоди на 1
(одну) земельну ділянку; постійно здійснюється прийом громадян та юридичні особи по
земельним питанням; замовлено та отримано 10 (десять) Витягів з технічної документації
про нормативну грошову оцінку земельної ділянки; замовлено та отримано 1 (один) Витяг
про державну реєстрацію земельних ділянок; замовлено та отримано 8 (вісім) Витягів про
надання відомостей з Державного земельного кадастру; 4 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;  громадянина
поставлено на облік по виділенню земельних ділянок для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд.

Фінансове управління  інформує що власні надходження до міського бюджету
по загальному фонду за перше півріччя 2020 року склали 85326,5 тис.грн, що становить



102,8  %  до  плану,  бюджетом  додатково  отримано  2335,3  тис.грн.  Проти  фактичних
надходжень минулого року надходження власних та закріплених доходів загального фонду
збільшено на 4394,3 тис.грн. Фінансовим управлінням проводиться щоденний моніторинг
надходжень податків та зборів до міського бюджету.

За  червень  2020  року  підготовлено  69  розпоряджень  на  фінансування  головних
розпорядників  коштів  міського  бюджету,  підготовлено  77  інформації  на  контрольні
документи облдержадміністрації та департаменту фінансів, зареєстровано 50 довідок про
внесення змін до розпису міського бюджету. Обсяг фінансування головних розпорядників
коштів  у  червні  по  загальному  фонду  склав  –  16758  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  червні  2020  року  за  кошти  бюджету  розвитку  (спеціального  фонду)
профінансовано 2166,9 тис.грн.
У червні 2020 року за рахунок цільових субвенцій з обласного бюджету проведено
фінансування видатків по соціальному захисту та соціальному забезпеченню у сумі
5,4  тис.грн  на  пільгове медичне обслуговування  осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи.

Протягом червня 2020 року відділом  міського господарства, надзвичайних
ситуацій, обліку житла відпрацьовано 85 контрольних документів, дано відповіді
на 23 звернення від мешканців міста підготовлено 1 проект рішень сесії Каховської
міської ради, 2 проекти рішення виконавчого комітету Каховської міської ради, 2
розпорядження міського голови.

Здійснено  29  оглядів  дотримання  правил  благоустрою.  Участь  у  комісіях,
нарадах — 11

Проведено  засідань  комісії  ТЕБ  та  НС  -  3,  засідань  штабу  з  ліквідації
наслідків НС та розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків НС — 3.

Прийнято участь у 6 селекторних нарадах і засіданнях регіональної комісії з
питань ТЕБ та НС.

Обов’язки  керівника  робіт  та  членів  штабу  з  ліквідації  наслідків  медико-
біологічної надзвичайної ситуації природного характеру пов’язаної із поширенням
коронавірусної  хвороби   COVID-19  виконуються  спеціалістами  відділу  міського
господарства,  надзвичайних ситуацій,  обліку житла міської ради.  Фахівці відділу
приймають  участь  у  складі  робочих  груп  міськвиконкому  щодо  виконання
жителями міста встановлених карантинних обмежень.

Карантинні  вимоги  до  функціонування  інфраструктури  міста  та
життєдіяльності  громадян  міста  поступово  послаблюються,  але  основні
протиепідемічні заходи зберігаються.

Виконують  патрулювання  5  окремих  патрульних  групи  (COVID-патрулі):
відділу поліції,  ДПСС,  ДСНС та  лісового  господарства  за  участю представників
структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради.

Запроваджене функціональне навчання керівників та фахівців служб міської
ланки  цивільного  захисту.  На  першому  етапі  навчання  пройшли  керівники
навчальних  закладів  міста,  на  даний  час  залучаються  фахівці  комунальних
підприємств  та  установ.  На  серпень  заплановане  функціональне  навчання
керівників та фахівців виконавчого комітету міської ради в режимі вебінарів.

Продовжується  призов  до  лав  Збройних  сил  України  та  залучення
військовозобов'язаних до військової служби за контрактом.



 Спільно  з  Державною  екологічною  інспекцією  в  Херсонській  області
здійснено обстеження зелених насаджень на території м. Каховка в кількості — 7
шт. Видалено 3 дерева, згідно звернень громадян.

Проведено 1 засідання  міської постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду
питань  щодо  відключення  споживачів  від  мереж  централізованого  опалення  та
постачання  гарячої  води  міста  Каховки.  Протягом  червня  видано  39  картки  на
отримання вимог для  відключення від  мережі  централізованого теплопостачання
для подальшого встановлення системи автономного опалення.

Надавалась допомога в організації та проведенні урочистих заходів  до Дня
захисту дітей, Дня Конституції України та Дня молоді. 

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

Відділом  культури протягом  звітного  періоду  проводив  роботу  з
документами  (відповіді  на  контролі,  розробка  наказів,  здача  звітів).  Проведено
наради з керівниками структурних підрозділів відділу. 
Культурно-мистецька діяльність відбувалася 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», а саме:
-  відкриття  Програми  літніх  читань  «Літо  з  книгою-2020»:  Читацькі  перегони:
«Часу  не  гай:  літо  прийшло  – книги  читай!»  (10.06.2020р.,  міська  універсальна
бібліотека);
-  книжково-ілюстративний  екологічний  фоторепортаж:  «Заповідники  і  парки
України» (04-09.06.2020р. , міська універсальна бібліотека); 
-  тематична  викладка літератури:  «Вони наближали перемогу» (18-25.06.2020 р.,
міська універсальна бібліотека);
-  літературний  подіум:  «Книги,  які  читають  успішні  люди  та  світові  лідери»
(27.06.2020р.);
-  святковий мітинг,  присвячений Дню Конституції  України (26.06.2020р.  ,  площа
Трудової Слави);
- виставка-вікторина «Чи знаєте Ви Конституцію України?» (26-30.06.2020р., міська
універсальна бібліотека). 

Управлінням освіти протягом червня проведено ряд заходів, направлених на
підвищення якості освіти в місті. Розпочато ЗНО – 2020. 25 червня проведено ЗНО з
математики, 30  – ЗНО з української мови та літератури. Відкрились усі визначені
пункти тестування, які  забезпечені усім необхідним в рамках карантинних заходів.

Заклади загальної середньої освіти отримали документи про освіту для 
випускників  11-х класів. Дата видачі документів 31.07.2020 року. 

Розпочали свою роботу 5 дошкільних навчальних закладів міста. Усі заклади
в достатній кількості забезпечені миючими та дезінфікуючими засобами.

Управлінням освіти проведений моніторинг якості роботи закладів загальної
середньої освіти за підсумками 2019/20 навчального року. Зокрема проаналізовано
проблеми й здобутки дистанційного навчання.

Триває робота по заповненню вакансій педагогічних працівників в закладах
освіти міста



Відділ у справах молоді та спорту інформує, що протягом червня тривали:
1)  роботи  з  доопрацювання  матеріалів  щодо  інвентаризації  та  паспортизації

спортивних об’єктів міста;
2) підготовка інформації на контрольні документи;
3)  координація  діяльності  та  проведення  робіт  щодо  утримання у  належному

санітарно-технічному  стані  спортивного  комбінату  "Олімпійський"  та  спортивних
майданчиків;

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):

-  10.06.2020,  КЗ  ХОР  «Каховський  геріатричний  пансіонат»  –  міські  змагання  з
шашок-64 серед осіб з інвалідністю (12 учасників);

-  24.06.2020,  КЗ  ХОР  «Каховський  геріатричний  пансіонат»  -  міські  змагання  з
фігурного водіння на візках серед осіб з інвалідністю, присвячені Дню Конституції України
та Дню молоді;

-  27-29.06.2020,  МПК «Меліоратор» -  міський турнір  з  шахів,  присвячений Дню
Конституції України та Дню молоді (20 учасників);

- 28.06.2020, літній майданчик «Рандеву» - міський турнір з шашок-64 (швидка гра),
присвячений Дню Конституції України та Дню молоді (12 учасників);

-  13.06.2020,  м.  Херсон –  матч ¼ фіналу розіграшу кубку Херсонської  області  з
футболу: «Кристал Ю-19» (Херсон) – СК «Каховка» (20 чол.);

- 13.06.2020, смт Н.Сірогози – матч чемпіонату Херсонської області з футболу серед
ветеранів: «Тарпан» (Н.Сірогози) – «Каховка» (16 чол.);

-  20.06.2020,  с/к  «Олімпійський»  -  матч  ½  фіналу  розіграшу  кубку  Херсонської
області з футболу: СК «Каховка» - «Ферма» (Херсон) (50 чол.);

- 13.06.2020, смт Івнанівка – матч чемпіонату Херсонської області з футболу серед
ветеранів: «Фортуна» (Іванівка) – «Каховка» (16 чол.);

-  27.06.2020,  с/к  «Олімпійський»  -  міський  турнір  з  волейболу  пляжного,
присвячений Дню Конституції України та Дню молоді (7 команд, 40 учасників);

-  27.06.2020,  ДЮСШ  -  міський  турнір  з  баскетболу  3х3  серед  команд  юнаків,
присвячений Дню Конституції України та Дню молоді (6 команд, 32 учасники);

- 27.06.2020, с. Тавричанка – матч чемпіонату Херсонської області з футболу серед
ветеранів: «Асканійське» (Тавричанка) – «Каховка» (16 чол.);

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

- 06.06.2020, Козацький сквер – Козацька тризна (церемонія покладання квітів до
пам’ятників Б.Ружинського та І.Сірка у козацькому сквері);

-  10-12.06.2020,  о.  Щурячий  –  січові  змагання  пам’яті  козаків  С.Черепка  та
В.Бедимського,  які  проходили  при  підтримці  відділу  у  справах  молоді  та  спорту.  В
змаганнях взяло участь до 50 чоловік. Це представники куренів Каховської паланки УДЮТ
"Січ" ("Скіф" (гімназія), "Мандрівник" (СЗОШ № 2), "Джура" (ЗОШ № 4), а також козаки
Каховського Козачого товариства, волонтери і активісти козацького та молодіжного руху
міста;

- 28.06.2020, міськвиконком - традиційний молодіжний “круглий стіл”, присвячений
Дню Конституції України та Дню молоді. В роботі “круглого столу” взяли участь члени
міської  Ради  з  питань  молодіжної  політики,  представники  молодіжних,  громадських
організацій,  ініціативних  груп,  депутати  міської  ради,  волонтери,  люди,  активісти
молодіжного життя міста (всього 30 осіб).  В роботі  взяв участь міський голова Андрій
Дяченко та заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олег



Потоскуєв.  Учасники “круглого столу” взяли участь в обговоренні різноманітних питань
молодіжної політики.

28.06.2020, міськвиконком - після закінчення молодіжного «круглого столу» міський
голова Андрій Дяченко нагородив з нагоди відзначення Дня молоді  грамотами міського
голови  активістів  молодіжного руху міста  (6  чол.)  та  вручив посвідчення  стипендіатам
міської  ради серед обдарованої  молоді   в номінаціях «Культура»,  «Освіта»,  «Спорт» та
«Молодіжна політика» (10 чол.) на отримання персональної стипендії у 5,0 тис. грн.;

-  28.06.2020,  літній  майданчик  кафе  «Причал»  -   за  ініціативи  ГО  «Каховська
відкрита  ліга  гумору»  та  при  підтримці  відділу  у  справах  молоді  та  спорту  відбувся
перший міський турнір зі спортивної версії гри  «Що? Де? Коли?». В турнірі взяли участь 4
команди (20 осіб). Переможці та призери були відзначені кубком, дипломами та призами
від організаторів та спонсорів;

- 28.06.2020, пл. Трудової Слави – з нагоди святкування Дня Конституції України та
Дня молоді на набережній міста було проведено святкову програму: «Музичний подарунок
від  «Хоттабича»  (звучання  музичних  фонограм  пісень  національно-патріотичного
характеру, а також музика сучасних українських та зарубіжних виконавців) та фаєр-шоу від
фаєр-гурту «Хорс» (Н.Каховка).

Працівниками  відділу  у  справах  дітей у  червні  поточного  року  здійснено
прийом громадян у кількості 10 осіб; відвідано за місцем проживання 15 сімей, виконано 9
контрольних  документів.  Прийнято  участь  у  10 судових  засіданнях.  Згідно  графіку  та
плану роботи проведено 1 засідання комісії з питань захисту прав дитини. Підготовлено
документи  та  взято  участь  у  засіданні  виконкому  Каховської  міської  ради;  засіданні
адміністративної  комісії  (двічі,  згідно плану роботи виконкому).  Відповідно до рішення
виконавчого  комітету  Каховської  міської  ради  одну   дитину  влаштовано  до  родини
патронатного вихователя. 

Поставлено на облік 3-х дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, усі
персональні  дані  яких  внесено  до  бази  ЄІАС  Діти.  Спеціалістами  відділу  спільно  з
МЦСССДМ проведено інвентаризацію житла дітей облікових категорій та осіб з їх числа,
відповідно  до  розпорядження  міського  голови.  Підготовлено  та  надано  до  служби  у
справах дітей ОДА звіт за півроку.

Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за звітний
період  підготовлено  відповіді  на  62   контрольних  документа,  надано  відповідь
громадянину на  1  звернення  на  Урядову  «горячу  лінію».  Підготовлено  звіт  за  І
півріччя 2020 року для ХОЦСССДМ. 

Здійснено  візити  у  сім ї:  -  2  обстеження  одиноких  матерів  з  метоюʼ
встановлення факту спільного проживання матері та дитини; -    23  візити в сім’ї,
що перебувають в складних життєвих обставинах; -  від  початку  червня  2020  року
виявлено 5 осіб, що перебувають в СЖО та 9 сімей в СЖО, в них виховується 17
дітей. Завершено інвентаризацію стану утримання житла, яке на праві власності чи
користування  належить  дітям-сиротам,  позбавлених  батьківського  піклування  та
особам з їх числа. Протягом червня було обстежено 34 таких жител. 

Всього   під  соціальним  супроводом  МЦСССДМ  станом  на  01.07.2020  р.
перебуває 2 сім’ї, що опинились в складних життєвих обставинах. Протягом червня
1  сім’ю було взято під соціальний супровід, а 1 знято з позитивним результатом.
Від початку року  перебувають на обліку та/або отримують соціальні послуги 71
сім’я, в яких виховуються 115 дітей.
         Протягом червня 2020 року було надано 141 соціальну послугу. Проведення
інформаційно -  роз’яснювальної  роботи серед сімей в СЖО, щодо профілактики



коронавірусу.  У  Фейсбук  на   сторінці  Каховської  міської  ради   та  сторінці
МЦСССДМ було розміщено  публікацію щодо: пошуку патронатних вихователів;
роботу та послуги МЦСССДМ; щодо співпраці з Каховським МРВ філії ДУ «Центр
пробації». Працівники беруть участь у роботі постійно діючих рад  і комісій.

Відділом   містобудування  та архітектури за червень  2020 року проведена
відповідна робота. Підготовлено три рішення виконавчого комітету Каховської
міської  ради.  Підготовлено  два  розпорядження  міського  голови.  Проведено
засідання  архітектурно  —  містобудівної  ради  з  розглядом містобудівної
документації  ,,  Внесення  змін  до  генерального  плану   м.  Каховка  Херсонської
області”.  Проведено засідання  комісія з питань найменувань і  пам'ятних знаків з
розглядом    клопотання   голови  наглядової  ради  Благодійний  фонд  “Лепта”
Бжезицького  І.В.  щодо  встановлення  та  передачі  на  баланс  міста  бронзового
монументу  Д.М.Куликовського  по  вул.  Набережній  (на  місці  колишнього
розташування пам ятника М.Фрунзе).ʼ
Розглянуто  звернень:  від громадян міста - 33, від юридичних осіб — 41.  Видано
містобудівні  умови  та  обмеження  забудови  земельної  ділянки  по  об єктуʼ
будівництва:,, Будівництво   приміщення   для    водіїв   на      території Каховської
філії    ТОВ ,,  АТ Каргілл"  по вул.  Південна  1  -  б   у  м.  Каховка  ,  Херсонської
області"(   Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  ,,  АТ  Каргілл").  Укладено
договір  про  пайову  участь  у  розвитку   інфраструктури   м.  Каховки  по
об єкту:  ,,Будівництво  магазину-складу  за  адресою:  Херсонської  область,  м.ʼ
Каховка, пров. І.Золіна, 4”  на суму 1440 грн. 
Видано  2  будівельних паспорта забудови земельної ділянки.  Видано 8 ордерів на
проведення земляних робіт.  Проведено візуальне обстеження стану рекламоносіїв
на території міста. Видано 2  довідки про відсутність забудови на земельній ділянці.
Видано 5  висновків  по землевпорядній документації. Підготовлено 1 викопіювання
з  генерального  плану  м.  Каховка.  Опрацьовані  15  контрольних  документа,  які
надходять від Херсонської обласної державної адміністрації. Проведено 2 засідання
робочої  групи  з  питань  розміщення  соціальної  реклами  на  території  міста.
Проведення  5  перевірок  виконання  земляних  робіт  та  зберігання  будматеріалів.
Здійснюється  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.

Протягом  червня  2020  року  співробітниками відділу  контролю  за
додержанням  законодавства  про  працю,  благоустрій  та  паркування
транспортних засобів в складі тимчасової комісії прийняли участь у проведенні
рейдів на території м. Каховка з метою перевірки правил дотримання карантину в
роботі суб’єктів господарювання, які передбачають приймання відвідувачів.  Під час
рейдів з керівниками таких субʼєктів та їх працівниками проведено розʼяснювально-
інформаційну  роботу  про  умови  та  правила  додержання  карантинних  вимог  та
заборон, для розповсюдження надано інформаційний матеріал, надано приписи для



усунення існуючих порушень. В порядку самоврядного контролю за дотриманням
Правил  благоустрою  території  в  м.Каховка  здійснено  рейди,  спрямовані  на
виявлення  правопорушників,  виходячи  з  наявних  повноважень,  під  час  яких
проведені  профілактичні  бесіди  з  10  фізичними  особами-підприємцями  та
мешканцями міста, винесено приписи щодо усунення порушень. 

Відділом з питань депутатської діяльності у червні 2020 року проведена
наступна  робота:  - підготовлено  до  проведення  спільне  засідання  депутатських
комісій до 99 сесії міської ради на розгляд було винесено 13 проектів рішень, та
спільне засідання депутатських комісій до 100 сесії міської ради, на розгляд було
винесено  15  проектів  рішень;  -  підготовлено  до  проведення  засідання  99
позачергової  сесії,  на  порядок денний виносилося 13 проектів рішень.  Засідання
відбулося 10.06.2020 року у залі засідань; - підготовлено до проведення засідання
100  чергової  сесії,  на  порядок  денний  виносився  31  проект  рішень.  Засідання
відбулося 25.06.2020 року у залі засідань; - підготовлено до проведення 2 засідання
адміністративної комісії (10.06.2020 та 24.06.2020). Було розглянуто: 10.06.2020 - 2
протоколи  про  адміністративне  правопорушення,  24.06.2020  -  6  протоколів  про
адміністративне  правопорушення;  -  надано  відповіді  на  02  листи  від
Новокаховського  відділу  поліції  ГУНП в  Херсонській  області  «щодо  отримання
інформації стосовно рішень по адміністративним матеріалам».

За червень 2020 року адміністраторами Центру надання адміністративних
послуг прийнято та опрацьовано 1 397 заяви від суб’єктів звернення (із них 339
адміністративних послуг в режимі електронного доступу). В період з 01.06.2020 по
30.06.2020 року прийнято 78 особу для  оформлення паспорту громадянина України
для виїзду за кордон  та  67 особи для  оформлення паспорту громадянина України у
вигляді  ID-картки.  До  міського  бюджету  від  роботи  Центру  надання
адміністративних послуг за червень 2020 року надійшло 62,5 тис. грн, із них:

- надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з
державного земельного кадастру про земельну ділянку– 22,0 тис. грн.;

- реєстрація  місця  проживання  особи  та  зняття  з  реєстрації  місця
проживання особи – 1,6 тис. грн.;

- надання  інформаційної  довідки  з  реєстру  речових  прав  на  нерухоме
майно – 1,0 тис. грн.;

- оформлення та видача паспорту громадянина України  – 4,8 тис. грн.;
- оформлення та видача паспорту громадянина України для виїзду за кордон  –

33,1 тис.грн.
За звітний період адміністраторами Центру надано понад 2000 консультацій

суб’єктам  звернення.  Складено  15  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.  Додаток  дає  можливість
спілкуватися  з  нечуючими  і  слабочуючими  заявниками  за  допомогою  онлайн
перекладача  жестової  мови або обміну миттєвими повідомленнями,  в  яких мова
адміністратора перетворюється в текст, а текст, що друкує нечуючий, озвучується
адміністратору.  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  червня  місяця

наступну роботу. З питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
всього прийнято 278  осіб, з них: реєстрація права власності  на нерухоме майно –
151;  інше  речове  право  (договори  оренди)  –122;  зміни  –5;  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 – 138. З них
для  проведення  державної  реєстрації:  створення  юридичної  особи  –   1;  змін  до
відомостей про юридичну особу – 24; фізичної особи підприємцем – 34; змін до
відомостей  про  фізичну  особу-підприємця  –  35;  припинення  підприємницької
діяльності  фізичної  особи-підприємця –  40;  рішення про припинення юридичної
особи –3; припинення юридичної особи – 1. 

За  звітний  період  до  бюджету  Каховської  міської  ради  за  здійснення
реєстраційних дій надійшло – 49 256,00 грн.

 Протягом червня 2020 року  відділом реєстрації  місця проживання осіб
Каховської міської ради надано понад понад 1088 адмінпослуг з різних питань. Була
проведена наступна робота: 

- зареєстровано місце проживання  –  89 особам;
- знято з реєстрації місця проживання – 163 особи;
- оформлено та видано довідок про реєстрацію/зняття з реєстрації місця

проживання особи – 577; 
- оформлено  та  видано  довідок  про  склад  сім’ї  або  зареєстрованих  у

житловому приміщенні/ будинку осіб – 259.
Підготовлено  інформацій  на  запити  суддів,  правоохоронних  органів,  виконавчої
служби, ВВДРВ – 85.



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  66  осіб;  за  відомостями  щодо  зняття  з  реєстрації  52  особи;  за
відомостями щодо зміни ПІБ 5 осіб; за відомостями щодо досягнення 18 років 21
особа;  за  відомостями щодо померлих  41  особа;  за  відомостями щодо визнання
недієздатними 1 особа; за переадресацією від інших відділів ведення Державного
реєстру виборців 3 особи; в межах візуального та автоматизованого контролю за
повнотою та  коректністю бази  даних Реєстру  внесено зміни щодо персональних
даних  та  виборчих  адрес  9  осіб;  направлено  2  запити  до  суб’єктів  подання,  за
результатами  опрацьовано  16  записів;  опрацьовано  1  запит  від  Каховського  РС
УДМС щодо реєстрації осіб з тимчасово окупованих територій; виконано перевірку
щодо осіб з указу Президента про набуття громадянства знищено дані Реєстру щодо
56 виборців, термін зберігання яких минув; проведено 36 наказів керівника відділу в
електронному  вигляді;  проведено  тестування  системи  електронних  звернень
виборців; 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.

За  червень  2020  року  до  канцелярії  загального  відділу надійшло
розпоряджень  голови  ОДА,  доручень  голови  облдержадміністрації та  його
заступників, листів від органів вищого рівня та інших листів в загальній кількості 970
од..  Прийнято:  звернень  громадян  — 236  од.,  депутатських  звернень  —   1,
інформаційних запитів -  12 од., листів, заяв та запитів від юридичних осіб — 334 од.
Зареєстровано  21  судових  повісток;  доручень  міського  голови,  планів  заходів  та
графіків  —  4.  Вихідної  кореспонденції  було  зареєстровано  718  од.  З  них  було
підготовлено  та   запакетовано  146  простих  листів  та  58  листів  та  пакетів  з
повідомленням.  Кур’єрською  доставкою  працівниками  відділу  доставлено  130
документа.  Щотижнево  проводився  прийом   періодичних  друкованих  видань  в
кількості 32 екз., а також інших газет та журналів, та виконувалася їх передача до
відділів виконкому.

Надано консультації  та  роз’яснення 312 громадянам.  Постійно надаються
консультації та проводиться роз'яснювальна робота з працівниками міської ради з
питань  ведення  діловодства,  роботи  із  зверненнями  громадян,  із  запитами  на
публічну інформацію. Підготовлено та проведено 2 засідання виконкому, на яких
було  розглянуто  і  прийнято  13  рішень  виконкому.  Для  членів  виконкому
роздруковано  75  примірників  проектів  рішень.  Під  час  проведення  засідань
організовано відеозапис. Прийняті рішення з відповідними додатками сформовані у



справи відповідно до вимог Регламенту виконкому. 
Вся вихідна документація виконкому та інша документація відділів в червні

була сформована та підшита у справи в кількості 38 од.  Виконувався облік виданих
бланків  листів  виконкому  і  міської  ради,  розпоряджень  міського  голови,  рішень
виконкому  та  сесій  міської  ради.  За  червень  даної  документації  видано  698  од.
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).  А також:
- оновлення бухгалтерських програм M.E.Doc, Єдине вікно та Мережа.
- підключення ЦНАП до IGOV.
- підготовка документів та формування запитів на отримання посилених 
сертифікатів та ключів від ІДД ДФС.
- консультації співробітників з технічних питань та програмного забезпечення.
- налагодження роботи по підключенню до Системи електронної взаємодії органів 
виконавчої влади.
- підготовка та обслуговування системи “Голос” до сесії міської ради.
- проведено поточне обслуговування  3 робочих станцій.
- налагодження роботи принтерів після збою.
- забезпечення прямих трансляцій пленарних засідань на хмарний сервіс YouTube.
-  архівування  знятих  відеоданих.  Конвертація,  оптимізація,  забезпечення
доступності  відеоданих  для  співробітників  виконкому.  Забезпечення  доступності
відкритих відеоданих.
- тех.обслуговування локальної мережі виконкому: виправлень аварійних з'єднань,
тестування  обміну  меду  робочими  станціями,  оптимізація  спільної  роботи
співробітників.
- періодичне сервісне обслуговування робочих станцій виконкому (оновлення ПЗ,
тестування продуктивності, усунення вузьких місць в обміні даними).
-  планове  сервісне  обслуговування  підмінного  фонду  (перевстановлення  ПЗ,
діагностика, ремонт систем охолодження, заміна несправних компонентів).
-  тех.обслуговування  друкуючих  пристроїв  Kyocera  (заміна  тонера,  очищення
бункерів відпрацювання).
- технічна підтримка відділу реєстрації майна (обробка дротових з'єднань, усунення
конфліктів, настроювання робочих станцій, оптимізація роботи в мережі Інтернет)
-  оперативне  реагування  для  усунення  аварійних  ситуацій  в  мережі  виконкому.
Виправлення помилок в роботі обладнання, операційних систем.
-  технічна  допомога  співробітникам  у  реалізації  складних  задач  обробки  даних
(таблиці, презентації, фото, відео). Усунення збоїв обробки.
- профілактика безпеки руху даних в мережі, контроль доступу ззовні, антивірусний
контроль в ОС Windows, оптимізація ОС Linux.
Проводилась  закупівля  необхідного  обладнання,  канцелярських  приладів,  поштових
марок, миючих засобів для технічного персоналу, тощо. Складались авансові звіти та
інша  документація  для  відділу  бухгалтерського  обліку.  Оформлювались  договори  з
організаціями та установами, з якими співпрацює виконавчий комітет Каховської міської
ради: з  приватними фірмами, комунальними підприємствами т.  і..  Складено звіт  про
споживання  електроенергії  виконкомом  за  місяць,  підготовлено  додаткові  угоди  на
споживання електроенергії. Технічний персонал відділу кожного робочого дня виконував
прибирання приміщень (прибиральниці) робітник по обслуговуванню будівлі проводив
обхід  будови  міськвиконкому  та  прилеглих  територій,  проводив  поточний  ремонт



електричного приладдя, електромереж, приміщень міськвиконкому, забезпечував відділи
та підрозділи міськвиконкому папером для друку, виконував заправки картриджів, тощо. 

У червні  2020 року працівники архівного відділу  впроваджують в практику
Правила роботи архівних установ України, наказ Мінюсту України від 14.03.2013 №
430/5  стосовно  документів  ліквідованих  підприємств,  методичні  рекомендації
облдержархіву. За зверненнями громадян та установ зареєстровано 36 запитів соціально-
правового характеру, 9 тематичних запитів. На виконання запитів надано 136 архівних
довідок соціально-правового  характеру,  в  тому числі:  97  довідок про підтвердження
стажу роботи,  37 довідок про розмір  заробітної  плати та  2 довідки про відсутність
документів. На виконання тематичних запитів  підготовлено та видано 9 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 9 звірок відповідності даних первинних
документів, даним архівних довідок про стаж роботи та заробітні плати, виданих для
нарахування пенсій.  В ході звірок грубих порушень не виявлено.роботи та заробітні
плати, виданих для нарахування пенсій. 

Про роботу  управління праці та соціального захисту населення за червень
2020  повідомляємо  наступне.  За  інформацією  Головного  управління  статистики  у
Херсонській  області  згідно  державних  статистичних  спостережень  за  ф.  №  1-ПВ
(місячна)  станом  на  01.06.2020  року  по  місту  Каховка  заборгованість  із  виплати
заробітної плати складає 9337,0 тис. грн. (667 осіб), яку має одне підприємство міста:
ПрАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування», сума боргу  9337,0 тис.
грн.  (667  осіб).  За  оперативною  інформацію  ПрАТ  «Каховський  завод
електрозварювального  устаткування»  частково  була  виплачена  заборгованість  із
заробітної  плати  в  сумі  5756,0  тис.грн.  Станом  на  30.06.2020  р.  заборгованість  із
заробітної  плати становить 5900,0 тис.  грн.  За  січень -  червень 2020 року робочою
групою щодо  легалізації  оплати  праці  та  зайнятості  населення  було  перевірено  140
приватних підприємців міста, виявлено 13 підприємів, які порушували норми трудового
законодавства, складено 8 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  1,02  тис.грн.  податку  з  доходів  фізичних осіб  та  єдиного  податку  від
здійснення підприємницької діяльності які повністю та своєчасно надійшли в бюджет,
оформлено 10 найманих працівників, залучено до реєстрації 2 приватних підприємців.    

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 червня з підприємствамиукладено 8 двосторонніх  договорів  на забезпечення
ТЗР10  осіб  (19  одиниць)  на  суму  29022,00грн.  та  3  тристоронніх  договорів  на



забезпечення засобами для пересування 3 особи на суму 39295,00 грн.
В  Централізованому  банку  даних  з  проблем  інвалідності  сформовано  17

трьохсторонніх  договори   на  забезпечення  кріслами  колісними  та  протезно-
ортопедичним виробами 17 осіб на суму 350053,15 грн.. 

Сплачено  по  10  двосторонніх   договорах   на  забезпечення:  протезно-
ортопедичними виробами 5  осіб  (9  одиниць)  на  суму  9640,67  грн.;  засобами
реабілітації 9 осіб (9 одиниць) на суму 16579,00 грн.; протезами молочних залоз 1
особи (4 одиниці) на суму 1987,00 грн.
Сплачено  по  1  тристоронньому  договору  на  забезпечення  протезно-
ортопедичними виробами  1 особи (1 одиниця) на суму 28895,55 грн. Прийнято,
оброблено пакети документів на ТЗР та протезно-ортопедичні вироби від 40 осіб,
замовлено  33  одиниці  технічних  засобів  реабілітації  та  72  одиниці  протезно-
ортопедичних виробів. До ЦБІ внесено  відповідні доповнення. Відпрацьовано
списки  громадян,  які  померли  -  до  Централізованого  банку  даних  з  проблем
інвалідності  внесено  відповідні  зміни  на  59  осіб.  Підготовлено  реєстри  до
Держказначейства,  до  банківських  установ,  до  Укрпошти,  інформацію  для
Міністерства  фінансів  України  щодо  щомісячного  нарахування  та  виплати
стипендії 12 особам з інвалідністю внаслідок війни, які досягли 90-річного віку в
сумі 1600,00 грн. Нараховано та виплачено кошти на забезпечення громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, безкоштовними ліками в сумі
-173,40 грн.  та  на послуги пільгового зубопротезування -  в  сумі  3512,00 грн.
Відшкодовано  2  підприємствам  міста  компенсацію  за  додаткову  відпустку
чотирьох  громадян,  постраждалих  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  2
категорії  в сумі 12601,92 грн. Проходить санаторно-курортне лікування в санаторії
«Арктика»  м.  Бердянськ  один  учасник  ліквідації  наслідків  аварії  на
Чорнобильській  АЕС  1  категорії.  Продовжується  робота  по  укладанню
тристоронніх договорів з іншими санаторно-курортними закладами.  Протягом
місяця видано: - посвідчення ветерана праці – 1 особі; - вкладку до посвідчення
особи з інвалідністю війни – 1 особі; - листи - талони для безкоштовного проїзду
по Україні - 1 особі.

Підготовлено  документи  на  виплату  одноразової  матеріальної
допомоги кожному члену сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО/
ООС  внаслідок  поранень,  контузій,  каліцтва  або  захворювання,
одержаних під час безпосередньої  участі  в  АТО/ООС, які  мають
статус відповідно до статті 10 Закону України«Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», із розрахунку 5000,00 грн.
кожному члену сім*ї  (рішення сесії  обласної ради від 29.05.2020
року №1666). Список - розпорядження на виплату 13 особам в сумі
65000,00 грн. надіслано до Центру по нарахуванню та здійсненню
соціальних виплат. 2 особам, які звернулися з питання влаштування
до інтернатного закладу, надається допомога у формуванні пакету
документів,  передбаченого  законодавчими  актами.  1  особу
влаштовано  до  Каховського  геріатричного  пансіонату.  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 законних представників дітей з інвалідністю, сформовано пакети



документів та направлено запити про можливість надавати послуги з
реабілітації 2 дітям з інвалідністю - отримано гарантійні листи від
реабілітаційних  установ.  Підписано   2  тристоронні  угоди  про
реабілітацію дітей з інвалідністю: Одеський обласний благодійний
фонд реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє» та Центр реабілітації
дитини  "Вікторія"  м.  Бориспіль.  Призначено  компенсацію  за
невикористану путівку 1 особі з  інвалідністю внаслідок війни на
суму 573 грн.. 

Сформовано  списки  та  надіслано  запит  до  Центру
надання  послуг,  пов’язаних  з  використанням
автотранспортних  засобів  м.Нова  Каховка  щодо
наявності  автотранспорту  у  осіб  з  інвалідністю,  які
отримують компенсації  витрат на бензин та ремонт,
або  транспортне  обслуговування.  В  ході  телефонної
розмови  оповіщено  14  осіб  з  інвалідністю  про
необхідність оновлення довідки Ф 070/о, одночасно, їм
запропоновано  отримати  послуги  санаторно-
курортного лікування,  з них: 5 осіб відмовились від
путівки з різних причин, 2 особи обрали санаторій –
надіслано листи, 7 осіб обирають обирають санатоно-
курортний заклад.
На  психологічну  реабілітацію  10  учасників  АТО  з
державного бюджету  виділено кошти у сумі 115290
грн.. Станом на 01 липня 2020 року 4 учасника АТО
обрали санаторій  ДП Санаторій для дітей з батьками
«Скадовськ»  ЗАТ  «Укрпрофоздоровлення»  м.
Скадовськ (з  20.07.2020 -  3 особи,  з  04.08.2020 – 1
особа);  1  учасник  АТО  обрав  санаторій«Світанок»,
Львівська область, м. Моршин (дата заїзду 07.07.2020
рік)  –  отримано  гарантійні  листи  від  санаторно-
курортних  закладів.  Робота  за  даним  напрямком
продовжується.
З  державного  бюджету  на  закупівлю  послуг  з
санаторно-курортного  лікування   учасників  АТО
передбачено кошти в сумі 59,94 тис. грн. (на 5 путівок).
Станом на 01 липня 2020 року 1 особа  з інвалідністю
внаслідок  війни,  з  числа  учасників  АТО,  отримала
послуги  на  базі  ДП  «Клінічний  санаторій  ім.
Пирогова»  у  період  з  02.03.2020  по  19.03.2020.
Учасники  бойових  дій  обрали  санаторії:  1  особа  -
ПрАТ «Миргородкурорт» «СКК «Миргород» у період з
14.09.2020  по  01.10.2020;  1  особа-санаторій
«Верховина»  с.  Сойми,  Межигірський  р-н,
Закарпатська обл, у період 01.08.2020 по 18.08.2020; 1
особа -  ДП «Клінічний санаторій ім. Горького» ЗАТ
«Укрпрофоздоровниця»,  у  період  з  12.09.2020   по
29.09.2020.  Отримано  гарантійні  листи  про



готовністьсанаторно-курортних  закладів  укласти
договори.
Проведено перевірки за правильністю та своєчасністю
призначення  та  перерахунку  пенсій  Каховським
відділом  обслуговування  громадян  (сервісним
центром)  ГУ ПФУ  в  Херсонської  області   по  129
пенсійних справах. Проведено перевірку правильності
виплати допомоги  на поховання 29 осіб на суму 204,4
тис.  грн.  Прийнято  та  направлено  до  Департаменту
Херсонської ОДА 3 пакети  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  червня  2020  року
прийнято  34  заяви  від  жителів  міста.  Проведено  4
засідання комісії. Призначено допомогу: на лікування -
30 особам на суму 52,2  тис. грн., на поховання - 3
особам  на  суму  9,0  тис.  грн.,  1  внутрішньо
переміщеній особі на суму 1,5 тис. грн.. Підготовлено:
1 протокол засідання комісії, 4 проекти розпоряджень
міського голови на виплату вищевказаних допомог, 7
реєстрів виплат до Міністерства фінансів України, 7
відомостей  на  виплату  матеріальної  допомоги  через
банківські відділення.
 Здійснено прийом та надано консультації і роз'яснення
119 особам, з них: -  4 особам - з питань соціального
захиступостраждалих від Чорнобильської катастрофи;
-    49  особам   -  з  питань  надання  матеріальної
допомоги;  -   3   особам  -  з  питань  пенсійного
забезпечення;  -   17  особам  -з  питань  забезпечення
санаторно-курортним  лікуванням;  -   6   особам  -з
питань влаштування до геріатричного пансіонату, -  32
особам - з питань забезпечення технічними засобами
реабілітації; -  8 учасникам АТО з питань санаторно-
курортного  лікування,  психологічної  реабілітації,
професійної адаптації.
Протягом  червня  місяця  відділом  відпрацьовано  92
контрольних  документи,  з  них:  щотижневі  –5  ,
щомісячні  — 29,  щоквартальні  –  30,  піврічні  — 6,
разові  -22.  Підготовлено  8  відповідей на письмові
звернення  громадян.  Підготовлено  4  проекти
розпоряджень  міського  голови  та  оприлюднено  на
офіційному сайті територіальної громади м. Каховки.
На офіційний сайт територіальної громади м. Каховки
та  до  мережі  Фейсбук  надано  5  інформаційних



повідомлень  з  питань  соціального  захисту  осіб  з
інвалідністю та ветеранів війни.
За  червень  місяць  2020  року  відділом  державних
соціальних допомог: прийнято особових справ – 245,
прийнято заяви з сайту Міністерства – 7, призначено:
державних допомог – 205,  субсидій –70. 
Протягом червеня 2020 року головним спеціалістом,
державним  соціальним  інспектором  здійснено:  137
обстеженнь сімей, проведених з метою підтвердження
їх  права  на  призначення  державних  допомог  та
субсидій,  94 перевірки достовірності  інформації  про
доходи  та  майновий  стан  отримувачів  державних
допомог.  Здійснювався  контроль  за  виплатами
державних  допомог  шляхом  запитів  інформації  до:
регіонального  сервісного  центру  МВД  України
(автотранспорт)  –  12  осіб;  державної  податкової
інспекції  на 169 осіб; держаного реєстру речових прав
на  нерухоме  майно  на  221  особу;  центр  зайнятості
населення на 11 осіб.
В червні 2020 відпрацьовано інформацію Міністерства
фінансів  України  сформованих  рекомендацій  про
встановлення  невідповідності  вказаних  заявниками
даних  у  заявах  та  деклараціях  під  час  оформлення
ними  державних  виплат  та  необхідності  їх
опрацювання,  приведення  у  відповідність  по  46
особовим  справам  /призупинено  нарахування  та
виплату  субсидій  на  житлово-комунальні  послуги  з
01.06.2020 до з’ясування/
У  червні  2020  року  нараховані  пільги  на  житлово-
комунальні  послуги  з:  держбюджету  845  особам на
суму  228 275,37грн.;  міського  бюджету  почесним
громадянам міста 317,95грн.
У  поточному  місяці   нарахована  адресна  грошова
допомога на тверде паливо та скраплений газ  4 особам
на  суму  7450,55грн  (всього   27  особам  на  суму
45870,58грн.).
За червень 2020 року додатково нарахована щорічна
допомога до 5 травня18 особам на суму 25 020,00грн
39 особам  на суму  47 350,00 грн.  (всього нарахована
670 особам на суму 812770,грн. В червні 2020 року
переведено отримання  пільг  на готівкову грошову
форму 27 особам.
З  місцевому бюджету профінансовано за червень –
312500,67 грн.:

- Забезпечення перевезення – 175 000,00;
- Зубопротезування пільгових категорій – 6 981,00;
- Забезпечення ліками та зубопротезування пільгових категорій, – які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи – 3685,40;



- Виплата компенсації громадянам, які надають соціальні послуги – 3779,24;
- Стипендія УБД, яким 90 і більше років – 2700,00;
- Матеріальна допомога – 98700,00;
- Матеріальна допомога на поховання – 9000,00;
- Поховання одиноких громадян (компенсація КТП) – 6955,50;
- Виплата пільг почесним громадянам міста –  317,95;
- Пільги на послуги зв’язку  - 5381,58.
По державному бюджету профінансовано за червень 2020 р.   –6 589 365,85грн.:

- Допомога сім’ям з дітьми – 4 447 689,27;
- Субсидія, пільги – 1 991 637,56;

- Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам
для  покриття  витрат  на  проживання,  в  тому  числі  на  оплату  житлово-
комунальних послуг – 68 908,88;

- Придбання технічних засобів реабілітації для осіб з інвалідністю – 57102,22;
- Матеріальна допомога інвалідам  та малозабезпеченим –2457,00
- Матеріальна допомога військовослужбовцям, звільненим з строкової служби

– 8969,00;
- Санаторно – курортне лікування учасників АТО –0,00;
- Соціальний захист  громадян,  які  постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи  (Санаторно-  курортна  путівката  відшкодування  за  відпустку
ЧАЕС) -12 601,92

За черень 2020р. управлінням укладено 15 договорів, підготовлено 291 платіжних
доручень, 42Відшко 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 05.07.2020 року на обліку в управлінні праці та соціального захисту 
населення перебуває 256 багатодітних сімей, в яких налічується 885 дітей. З початку року
видано 37 посвідчень батькам багатодітних сімей та 63 посвідчення дітям.  


