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ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ 

 

голови Каховської районної державної адміністрації  

за 2020 рік 

 
 

 Каховська районна державна адміністрація в межах своїх 

повноважень здійснює виконавчу владу на підвідомчій території, а також 

відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» реалізує 

повноваження, делеговані  районною радою.  

 Голова районної державної адміністрації, як керівник органу 

виконавчої влади, відповідно статті 45 Закону України « Про державну 

службу»  вже традиційно щорічно виступає  з публічним звітом про підсумки 

діяльності  районної державної адміністрації. 

 Сьогодні  сучасна відкрита економічна модель будується на глибоких 

комплексних реформах, успіх яких залежить від підтримки і розуміння 

кожного з нас. 

 Згідно з Регламентом роботи в районній державній адміністрації 

щомісячно проводились засідання колегії, на яких розглядалися питання, 

передбачені планом роботи на відповідний період.  

З метою вирішення проблем соціального та економічного розвитку, 

найважливіших питань життєдіяльності району проведено 16 засідань 

колегії, на яких було розглянуто  33 питання та заслухано 10 інформацій. 

В райдержадміністрації розвинена  система електронного 

документообігу «АСКОД» для автоматизації процесів реєстрації, обробки, 

проходження та контролю виконання службової кореспонденції, внутрішніх 

документів і звернень громадян . 

За 2020 рік через систему АСКОД надійшло 4458 вхідних документів,  

що практично дорівнює кількості документів отриманих протягом 12 місяців 

2019 року (4174) , з них в 2031- визначені контрольні завдання та встановлені 

терміни їх виконання. Із загальної кількості контрольних документів  

стосовно 456  здійснювався моніторинг виконання відділом контролю 

обласної державної адміністрації. 

Всього протягом   2020 року видано 276 розпоряджень та   22 

доручення.   

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації, окрім інформації про 

діяльність влади районного та обласного рівня, постійно оприлюднюються 

матеріали про хід реалізації ініціатив Президента України, Уряду, державних 

програм.  Крім того, на сайті та офіційній сторінці соціальної мережі 

Фейсбук щодня до відома громадськості доводиться інформація щодо 

епідемічної ситуації та запобігання поширенню коронавірусу  COVID-19 на 

території області та району. Сайт адаптовано для  людей з вадами  зору. 
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Протягом звітного періоду здійснювалась підготовка інформаційних 

довідок до обласної державної адміністрації щодо суспільно-політичної 

ситуації в районі. 

З метою створення інформаційного простору, реалізації державної 

політики у сфері розвитку громадянського суспільства, налагодження 

ефективного діалогу між владою та громадськими об’єднаннями були 

організовані та проведені засідання Громадської ради при районній 

державній адміністрації. 

Протягом звітного періоду забезпечувалось розповсюдження 

соціальної реклами (бігбордів, флаєрів, плакатів, листівок, соціальних 

роликів).  

 З метою оперативного зв’язку у вирішенні нагальних питань 

соціально-економічного розвитку  райдержадміністрація  приймає участь у 

проведенні  аудіо- та відео конференцій з обласною державною 

адміністрацією. 

Зважаючи на те, що протягом року Урядом країни періодично 

запроваджувалися карантинні обмеження, пов’язані з розповсюдженням 

коронавірусної інфекції COVID-19, районні заходи, приурочені державним та 

професійним святам, та участь у заходах обласного, державного рівня 

здійснювалося в режимі онлайн. 

 Реалізація державної кадрової політики в  районній державній 

адміністрації  проводиться згідно з вимогами  діючого законодавства. 

 Структура складається із апарату та 7 структурних підрозділів – 

юридичних осіб публічного права. 

Штатна чисельність працівників  становить 63 штатні одиниці, з них 

посад державної служби – 55 шт.од. Фактична чисельність працюючих 

державних службовців 50 осіб. Крім цього в апараті налічується  посади 

керівного складу, на які не поширюється Закон України «Про державну 

службу». 

 У 2020 році було оголошено конкурс на 4 посади державної служби , за 

результатами конкурсу  призначено 4 осіб. За  звітний  період  на  посаду 

заступника голови  районної  державної  адміністрації   відбулося  

призначення  2 осіб. Звільнено було  5 працівників. 

Відповідно Закону України «Про очищення влади» підготовлено та 

направлено документи для проведення перевірки, передбаченої зазначеним 

Законом  на 1 державного службовця категорії «В»  та 2 заступників голови 

районної   державної  адміністрації. 

За звітний період в управлінні інфраструктури, житлово-комунального 

господарства, захисту довкілля, оборонної роботи та цивільного захисту 

районної державної адміністрації  проведено  спеціальну перевірку, щодо 1  

особи, яка претендує на зайняття вакантної посади державної служби.  

З метою забезпечення виконання  вимог Закону України «Про 

запобігання корупції» державними службовцями подано електронні 

декларації  за минулий рік, які розміщені на офіційному веб-сайті 
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Нацагентства України з питань запобігання корупції. Всього подали 

декларації  73 суб`єкти декларування (в тому числі 16 осіб, які припинили  

діяльність з виконання функцій держави   у 2019 році)  

Випадків неподання чи несвоєчасного подання е-декларацій особами, 

уповноваженими на виконання функцій держави за звітний період 2019 року 

не виявлено. 

В райдержадміністрації значна увага приділяється  питанню навчання 

та підвищення кваліфікації державних службовців. У 2020 році  1 державний 

службовець отримав диплом магістра Одеського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові   України.  

 Згідно затверджених планів-графіків на 2020 рік  підвищили свою 

професійну компетентність 39 державних службовців та всі державні 

службовці  пройшли онлайн - курс із цифрової  грамотності. Підвищується 

професійний рівень також  шляхом самоосвіти.  

 Постійно відслідковуються зміни законодавства у цій сфері та 

забезпечується інформування усіх зацікавлених сторін. 

 На виконання статті 44 Закону України «Про державну службу» 

проведено оцінювання службової діяльності  державних службовців, з них  

30 одержали оцінку «відмінно» та 20 – «позитивно». 

    З метою розв’язання своїх проблем  до районної державної 

адміністрації протягом 2020 року звернулося 448 жителів району , зокрема 

шляхом подання 260 особистих та  8 колективних звернень, в яких порушено 

286 питань. На контроль взято  268 звернень, це на   на 69 звернень менше, 

ніж  за  2019  рік.   

  В колективних заявах  питання стосуються стихійного звалища та 

діяльності Малокаховської сільської ради, порушення трудового 

законодавства відносно працівників КНП «Каховська ЦРЛ Каховської 

районної ради» та ін. 

         Особлива увага надається розгляду звернень громадян, які потребують 

соціального захисту та підтримки.  52 звернення надійшло від найменш 

захищеної категорії населення: інвалідів та учасників бойових дій, інвалідів, 

дітей війни, членів багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів-героїнь. 

        За змістом питань звернення громадян розділилася наступним чином: 

питання аграрної політики і земельних відносин - 13; соціального захисту – 

119; праці і заробітної плати - 9; охорони здоров’я - 38; житлово-

комунального господарства - 30; житлової політики - 13, екології та 

природних ресурсів – 8; забезпечення дотримання законності та охорони 

правопорядку -  5; сім’ї, дітей, молоді, гендерної рівності,  спорту - 11; освіти 

- 19;  діяльності місцевих органів виконавчої влади - 6; діяльності органів 

місцевого самоврядування - 8 , інші питання . 

       За результатами розгляду звернень надано роз’яснення та необхідна 

інформація.       
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              Інформація про підсумки роботи зі зверненнями громадян 

розглядається на засіданнях колегії райдержадміністрації  та розміщується  

на офіційному веб-сайті РДА . 

        На сайті також передбачена електронна форма звернення через портал 

державних електронних послуг iGov та онлайн приймальня. Кожен 

бажаючий може звернутися до голови РДА, записатися до нього на прийом.  

         Економіка. За питомою вагою податкових надходжень від суб'єктів 

малого та середнього підприємництва в загальному обсязі надходжень до 

місцевих бюджетів район займає 4 місце по області. 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників  у  IІI кварталі 

2020 року складала  8143 грн., що становить 109,4 % до відповідного 

показника за аналогічний період минулого року. 

Чисельність наявного населення на 1 грудня 2020 становить 34143 

особи, постійного – 34579 . 

Кількість зареєстрованих суб'єктів мікро, малого та середнього 

підприємництва станом на 01.01.2021 року – 1189 осіб. Кількість юридичних 

осіб  - 508 .  

Середньооблікова чисельність штатних працівників у районі у III 

кварталі 2020 року – 3792 особи,  при цьому за вказаний період прийнято 275 

осіб, звільнено 356 . 

 Інвестиційний розвиток. Протягом 2020 року сільські ради 

працювали у напрямку здійснення модернізації інфраструктури та 

запровадження заходів з енергозбереження, вирішення нагальних 

економічних і соціальних проблем та на виконання напрямів реалізації 

Програми  соціального – економічного  та культурного  розвитку.  

В 2020 році подовжено завершення проекту по Чорнянській сільській 

раді щодо реконструкції будівлі комунального закладу «Чорнянський 

геріатричний пансіонат» під комунальний заклад дошкільної освіти «Золотий 

ключик» в частині благоустрою прилеглої території.  Після оформлення всіх 

необхідних дозвільних документів дитячий садочок буде введено в 

експлуатацію. 

З метою поліпшення інфраструктури Чорнянською сільською радою 

розроблена проектно-кошторисна документація капітального ремонту 

покрівлі будинку культури с. Чорнянка, на загальну суму 1 276 726 грн. 

На виконання  вимог Закону України «Про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення», «Державних санітарних норм та правил 

«Гігієнічні вимоги до питної води призначеної для споживання людиною»  

проводиться  певна робота по реалізації повноважень у сфері покращення 

стану питного водопостачання.  Розроблено проект «Капітальний ремонт 

водопровідної мережі у с.Федорівка  на суму будівельних робіт 29 135 389 

грн.  З метою включення до обласних програм проект подано до обласної 

державної адміністрації. 

Любимівською селищною радою в жовтні 2020 року виготовлено  

проект капітального ремонту водопровідної  мережі вулиць Олімпійська, 
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Південна, Солідарна, Ярська ,загальною кошторисною вартістю -13 746 833 

грн.  

Проект подано до інноваційної платформи Міністерства розвитку 

громад та територій України.  

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації 

від 03.03.2020 року № 216 «Про реалізацію в області проектів у рамках 

національної програми «Велике будівництво» розроблена проектно-

кошторисна  документація проекту «Реконструкції приміщень відділення 

невідкладних станів  КНП «Каховської районної лікарні Каховської районної 

ради». На даний час проводяться будівельні роботи. 

По темпу зростання підприємницької активності Каховський 

район займає перше місце по області. 

Сума капітальних інвестицій від реалізації проектів з альтернативної 

енергетики  має значну питому вагу та сягає більше 20 млн. грн. Будівництво 

ВЕС здійснює ТОВ «Е.Вінд» «Тайвань» на території Любимівської 

територіальної громади   на період до 2022 року . 

Інвестиційні проекти сільськогосподарських підприємств 

передбачають збільшення зрошувальних земель на 533 га ПСП «Діамант» та  

збільшення площ зрошення на 1000 га ТОВ «С.Клаус» на період до 2022 

року. 

У січні-листопаді 2020 року обсяг виробленої будівельної продукції 

(будівельних робіт) становив 37252 тис.грн , зазначений показник   на одну 

особу становив 524,4 грн. 

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію у січні- 

вересні 2020 року становила 569 м2 або  44,3 % від минулого річного 

показника. Вказаний показник  на 10 тис. осіб населення становив  161,7  м2. 

 Інфраструктура та житлово-комунальне господарство.  

За даними Головного управління статистики у Херсонській області 

рівень плати населення за житлово-комунальні послуги  за період січень – 

грудень   2020 року становить 117,3  % ,  у тому  числі рівень плати 

населення за управління багатоквартирними будинками -96,1 %, 

централізоване водопостачання - 100,3 %, постачання та розподіл природного 

газу -119,3 %, поводження з твердими побутовими відходами - 99,0 %. По 

даному показнику район займає перше місце по області. 

Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива 

в районі становить 10,7 % до загальної потужності котелень району. 

В організації та проведенню всеукраїнського проекту «Озеленення 

України» на території району взяли  участь 650 чоловік.  

На території  району є єдиний діючий полігон твердих побутових 

відходів, який знаходиться у підпорядкуванні Каховської міської ради.    

Малокаховською, Коробківською, Кам’янською сільськими радами були 

укладені угоди  на вивезення побутових відходів  з Каховським КТП. В 

інших сільських радах вивезення ТПВ здійснювали діючи сільські 

комунальні підприємства, які вивозили сміття   на спеціально відведені 
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земельні ділянки з дотримання вимог санітарних норм, а також проводили 

роботу з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищах у межах населених 

пунктів.  

Рослинництво 

 Стратегічним пріоритетом розвитку  аграрного сектору району стали 

заходи, спрямовані на сільськогосподарське виробництво.  

         Сільгосптоваровиробниками району в 2020 році отримано 211,4 

тис.тонн зерна при врожайності 52,0 ц/га, в порівнянні з 2019 роком менше 

на 2,3 тис.тонн.  

Соняшник зібраний на площі 10,6 тисяч гектарів,що становить 65,7 % 

до показника 2019 року, намолочено 23,6 тисяч тонн насіння,  при 

врожайності 22,2 ц/га. 

 За вказаними показниками район посідає 3-е місце серед районів 

області. 

Особливим об’єктом уваги органів влади району є тваринництво. 

Сьогодні в особистих селянських господарствах виробляється від загального 

районного обсягу 82% - м'яса, 85% - молока. На сьогодні в районі працюють 

п’ять  племінних заводів та один племінний репродуктор. 

Станом на 01 грудня 2020 року  по сільськогосподарським 

підприємствам утримувалося поголів’я свиней   1505 голів, що складає 15,4 

% до минулорічного показника та 2,1 % від загального обсягу показника в 

області. 

 Реалізація м’яса сільськогосподарських тварин в живій вазі по 

сільсьгоспідприємствах, включаючи забій на об’єктах, пристосованих для 

забою (бойнях), за січень-листопад 2020 року становить 10753 цнт. або 78,8 

% до минулорічного показника та 8,8 % від обласного показника. 

  В сфері «Торгівля»  за останніми даними Головного Управління 

статистики у Херсонській області показник «Зовнішня торгівля товарами у 

січні – жовтні 2020 року  /експорт/ становив 1682,4 тис.дол. США . Експорт 

здійснювався до Греції, Іспанії, Великобританії, Італії, Лівану, Німеччини, 

Молдови та Румунії. Імпорт з Канади, Нової Зеландії, Мексики, Республіка 

Корея, США, Чехії, Японії. В структурі експортної продукції переважають 

продукти рослинного походження, овочі, зернові культури , насіння і плоди 

олійних культур.  

Найбільші експортери нагороджені грамотами та подяками голови 

обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий 

професіоналізм та вагомий особистий внесок у розвиток 

зовнішньоекономічної діяльності.  Серед них: ПрАТ «Фрідом Фарм 

Інтернешнл», СТОВ «Таврійська Перспектива»,  ТОВ «Роздольне» та ін. 

 В районі проводиться робота з розгляду проектно – кошторисної 

документації та оформлення висновків на проекти забудови району, 

відведення земельних ділянок та інвентаризації земельних ділянок державної 

або комунальної власності.  Протягом 2020 року  підготовлено 324 висновки 

про погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; 



7 
 

39 висновків про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельних ділянок державної або комунальної власності; 

виготовлено та надано 10 містобудівних умов та обмеження забудови; 

виготовлено та видано 7 будівельних паспортів та 3 паспорта прив'язки 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.  

  Завдання весняного та осіннього призову громадян України на 

строкову військову службу у квітні – червні жовтні – грудні   2020 року 

виконано по району   на 100 %. 

В районі забезпечено повне та безумовне виконання заходів, що 

передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 

року № 211 (з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів 

України від 04 травня 2020 року №343) «Про запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2». Станом на 01.01.2021 року здійснено 867 

рейдів  по патрулюванню  територій населених пунктів району та перевірці 

режиму самоізоляції контактними особами. За результатами складено 73  

адмінпротоколи  держпродспоживслужбою,  20  актів органами місцевого 

самоврядування, 223 постанови про притягнення до адміністративної 

відповідальності за перебування в громадських будинках, спорудах, 

транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту. 
Діяльність  районної державної адміністрації  в галузі фінансів  . 

Організація роботи в районі у минулому році була спрямована на 

забезпечення виконання основних показників місцевих бюджетів. В цілому 

до загального фонду зведеного бюджету району у 2020 році надійшли 

фінансові ресурси в обсязі 177,5 млн.грн., або 93,1 % до уточненого плану. 

Як і в попередніх роках, основним джерелом надходжень місцевих бюджетів 

залишалися міжбюджетні трансферти, обсяг яких 118,5 млн.грн., що 

становить 66,7 % надходжень. З них: 95,0 млн. грн., а по питомій вазі – це 

53,5 %, за рахунок державного бюджету та коштів, що передаються з 

місцевих за рахунок трансфертів з державного, та 23,5 млн.грн., або 13,2 %, 

інших міжбюджетних трансфертів. 

 Податків і зборів до загального фонду місцевих бюджетів району було 

мобілізовано 59,0 млн. грн., що становить 98,6 % до річного плану, 

недоотримано 0,8 млн.грн. Зобов’язання не забезпечені по районному 

бюджету та бюджетам Костогризівської, Малокаховської та Федорівської 

сільських рад, по решті планові показники виконані.  

У порівнянні з минулим роком доходи загального фонду місцевих 

бюджетів зменшились на 0,6 млн.грн, або на 0,9 %. Зменшення допущено по 

бюджетах Волинської, Костогризівської, Малокаховської та Федорівської 

сільських рад.  

Основними джерелами доходів, які збирались на території району, є 

податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок та податок на майно в 

частині плати за землю.  
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Податку на доходи  фізичних осіб в звітному році надійшло 26,1 

млн.грн., недоотримано 1,0 млн.грн., у порівнянні з минулим роком 

надходження зросли на 1,2 млн.грн., або на 4,7 %. 

Єдиного податку надійшло 14,2 млн.грн., що на 0,3 млн.грн., або на 1,9 

%, більше планових показників, але на 1,8 млн.грн., або на 11,4 %, менше ніж 

у 2019 році. 

Плати за землю впродовж року отримано 12,5 млн.грн., що на 0,2 % 

більше запланованого, зростання у порівнянні з попереднім роком на 0,1 

млн.грн., або на 0,9 %.  

Видатки загального фонду зведеного бюджету району за звітний період 

склали 160,5 млн.грн., або 86,1 % від запланованого обсягу. З них, за рахунок 

коштів районного бюджету витрати були здійснені в обсязі 122,6 млн.грн., 

або 84,1 % бюджетних призначень.  

На поточне утримання закладів освіти та охорони здоров’я були 

спрямовані бюджетні кошти з усіх місцевих бюджетів в обсязі 111,2 млн.грн. 

(по питомій вазі – 69,3 %), на соціальний захист населення – 4,0 млн.грн. (2,5 

%), на культуру та мистецтво – 4,7 млн.грн. (2,9 %), на органи місцевого 

самоврядування – 22,5 млн.грн. (14,0 %).  

 Основна сума поточних витрат місцевих бюджетів – 147,9 млн.грн. або 

92,2 %. – була спрямована на забезпечення захищених статей бюджету.  

За рахунок надходжень до спеціального фонду, проведені видатки 

капітального характеру на загальну суму 23,0 млн.грн., що становить 90,6 % 

витрат спеціального фонду. 

Крім того, на фінансування програми «Власний дім» (кредитування 

індивідуальних сільських забудовників) були використані кошти 

спеціального фонду – 200,0 тис.грн. 

Однією з вирішальних ланок в діяльності районної державної 

адміністрації  є соціальна політика.  

         Управлінням соціального захисту населення забезпечено своєчасне 

призначення та повноту виплати населенню всіх видів соціальної підтримки 

за принципом «Єдиного вікна». За звітний період державну соціальну 

підтримку отримали: соціальні допомоги 1995 осіб на суму 56738,85 тис.грн., 

пільгами на житлово-комунальні послуги та пільг на придбання твердого 

палива та скрапленого газу скористались 1770 осіб на загальну суму 5078,9 

тис.грн, отримали житлові субсидії 2032 сім’ї на загальну суму 2504,4  тис. 

грн. 

          На обліку в управлінні перебувають три прийомні сім’ї, в яких 

виховуються 7 дітей віком від 6-18 років та один дитячий будинок сімейного 

типу, в якому знаходиться на виховані 4 дітей віком від 6 до 18 років та 1 

дитина віком від 18-23 років. 

          Одна особа з числа дітей-сиріт, якій було призначено грошову 

компенсацію за належні для отримання житлові приміщення з метою 

придбання житла за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 

365,251 тис. грн. придбала квартиру вартістю 365,0 тис. грн.  
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 Для організації оздоровлення в позаміських таборах області дітей 

пільгових категорій з районного бюджету виділено 224,00 тис. гривень (з них 

25,00 тис. грн на транспортне забезпечення). Управлінням соціального 

захисту населення були придбані путівки та оздоровлено 25 дітей в ООГ 

«Дитячому оздоровчому таборі ім. Ю.О. Гагаріна Херсонської обласної 

організації профспілки працівників державних установ України» (м. 

Скадовськ).  

        Надання соціальних послуг мешканцям району проводилось Каховським 

районним центром надання соціальних послуг, при якому функціонувало 4 

відділення соціальних допомог. 

        Особлива увага приділялася особам з інвалідністю. Станом на 01.01.2021 

на обліку в управлінні на забезпечення технічними засобами реабілітації та 

протезними виробами перебуває 417 осіб. Протягом звітного періоду 91 

особа отримала 372 направлення на протезні вироби та технічні засоби 

реабілітації. 

Пройшли курс навчання за професією «Водій транспортних засобів 

категорії «В» в Каховській приватній автомобільній школі Товариства 

сприяння обороні України та отримали свідоцтва про закінчення закладу з 

підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв 2 учасника 

бойових дій в зоні АТО. Вартість витрат, пов’язаних з наданням освітніх 

послуг складала 13,72 тис. грн. 

Отримали матеріальну допомогу за рахунок коштів державного 

бюджету на загальну суму 16,844 тис. грн - 20 осіб (13 малозабезпечених осіб 

та 7 осіб з інвалідністю)   

       Освіта.                                              
Діяльність відділу освіти  була спрямована на реалізацію пріоритетних 

напрямів розвитку освіти, окреслених законами України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими нормативними 

документами. У 2020 році забезпечено виконання завдань районної програми 

«Розвиток освіти Каховського району» на 2018 – 2020 роки.  

Мережа закладів освіти району відповідає потребам і запитам 

здобувачів освітніх послуг та громади району. У районі  функціонувало  9 

дитячих садків та 4 ясла-садки, 11 закладів загальної середньої освіти: 2 - 

опорних заклади загальної середньої освіти ( 4  філії: 3-гімназії, 1- початкова 

школа), 3 - заклади загальної середньої освіти, 1 – початкова школа, 4 - ЗОШ 

І-ІІІ ст., 1 – гімназія, 1 – ЗОШ  І-ІІ ступенів). 

 По показнику «Створення опорних ЗНЗ» Каховський район 

займає  1 місце по області. 

        Охоплено навчанням 2281 учнів, сформовано 157 класів. На базі 

Малокаховського ЗЗСО працювало 3 інклюзивні класи, у яких здобували 

освіту 3 дитини з особливими освітніми потребами, у Чорнянській ЗОШ І-ІІІ 

ст . – 1 клас (2 дітей з ООП), у Роздольненському ЗЗСО – 1 клас (1 дитина). 

Позашкільна освіта району представлена комунальним закладом «Районний 
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центр дитячої та юнацької творчості» (325 вихованців) та Дитячо-юнацьким 

клубом фізичної підготовки (160 дітей). 

У лютому 2020 року відбувся ІІ обласний тур всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року-2020», переможцями якого стали педагоги району: у номінації 

«Початкова освіта» - Куліш Т.М., учитель Семенівського ОЗЗСО;у номінації 

«Хімія» - Азаренко Ю.А., учитель Коробківської ЗОШ І-ІІІ ст;у номінації 

«Зарубіжна література» - Конькова О.М, учитель Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

В  семи  ЗЗСО  проведено капітальний ремонт по улаштуванню 

автоматичної системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про 

пожежу, системи централізованого пожежного спостереження (Кам’янський, 

Малокаховський ЗЗСО, Чорнянська,  Федорівська ЗОШ І – ІІІ ст., Сергіївська 

ЗОШ І–ІІ ст., Семенівський ОЗЗСО та його філія «Костогризівська гімназія»).  

У всіх ЗЗСО завершено капітальні ремонти по встановленю 

автоматичної системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про 

пожежу, системи централізованого пожежного спостереження на суму 4715,7 

тис. грн. За рахунок залишків освітньої субвенції Зеленопідської ОТГ для 

Зеленопідського ОЗЗСО виконано поточний ремонт по улаштуванню 

автоматичної системи пожежної сигналізації на суму 210,0 тис. грн.  

          За рахунок залишків  освітньої субвенції  встановлено 12  

протипожежних дверей для закладів освіти на суму 158,0 тис. грн., проведено 

перезарядку вогнегасників, виміри  контуру заземлення та фази нуль.Для 

будівлі філії  Семенівського ОЗЗСО «Костогризівська гімназія» проведено 

послуги з монтажу пристроїв близкавкозахисту на суму 90,0 тис. грн. та 

виконано поточний ремонт з вогнезахисної обробки деревини на суму 29,4 

тис. грн. Придбано вогнегасники на суму 50,0 тис. грн. Проведено поточні 

роботи по улаштуванню автоматичної системи пожежної сигналізації, 

системи оповіщення людей про пожежу, системи централізованого 

пожежного спостереження для філії Семенівського ОЗЗСО «Богданівська 

ПШ» та виготовлено проект для Новокам’янської ПШ. 

  Крім цього за рахунок залишків освітньої субвенції придбано  35 

аудиторних дошок на суму 163,8 тис. грн., 9 інтерактивних дошок,  9 

проекторів  на суму 360,0 тис. грн., 8 кабінетів на суму 3054,0 тис. грн., із них 

6 для шкіл району на суму 2484,0 тис. грн., 1 кабінет біології (Кам’янський 

ЗЗСО), 2 кабінети хімії (Коробківська ЗОШ, Костогризівська гімназія), 3 

кабінети фізики для Малокаховського ЗЗСО, Федорівської ЗОШ, 

Чорнянської ЗОШ, для Зеленопідської ОТГ 2 кабінети  на суму 570,0 тис. 

грн. із них  1 кабінет географії для Зеленопідського ОЗЗСО на суму 380,0 тис. 

грн.,   1 кабінет фізики   Дмитрівської гімназії на суму 190,0 тис. грн. 

Для учнів 1 класу закуплено стіл учнівський та стілець учнівський -  

242 шт., засоби навчання на суму 208,0 тис.грн., комп’ютерне обладнання – 

346,2 тис. грн.  

На  придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) Семенівського 

опорного закладу з державного бюджету виділено 270,0 тис. грн. та 30,0 тис. 

грн. співфінансування з району. 
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  З метою  придбання шкільного автобусу з державного бюджету 

виділено кошти в сумі 1513,4 тис.грн. та виділено співфінансування 

Зеленопідської ОТГ в сумі 327,2 тис. грн..  

На запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби для 

всіх закладів освіти придбано 17 безконтактних інфрачервоних термометрів, 

2397,4 літрів антисептичних засобів, 39000 штук одноразових захисних 

масок, 441 шт. щитків захисних для обличчя, хлорантоін, паперові рушники 

2820 штук, мило рідке 3861 літрів.   

Педагогічним працівникам ЗЗСО району виплачено надбавку за 

престижність праці від 20 до 27%. До Дня працівників освіти виплачена 

грошова винагорода у розмірі 100% до посадового окладу.  

 На первинному обліку служби у справах дітей перебуває 118 дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із них  під опікою, 

піклуванням перебуває 103 дитини, в ПС, ДБСТ - 10  дітей, 2 дитини із ОТГ 

перебувають у навчальному закладі на повному державному утриманні та 

одна дитина у закладі МОЗ.  Питома вага влаштування дітей  до сімейних 

форм - 96, 0%. На території району  функціонує 3 прийомні сім’ї та 1 ДБСТ.  

   З метою профілактики злочинності, бездоглядності, бродяжництва 

та жорстокого поводження з дітьми, службою у справах дітей організовано та 

проведено із залученням представників Каховського ВП ГУНП України в 

Херсонській області, виконкомів сільських  рад 18 профілактичних рейдів 

«Діти вулиці», під час яких обстежено 43 сім*ї з дітьми, які опинилися у 

складних життєвих обставинах. Перевірено 8 торгівельних закладів щодо 

продажу дітям алкоголю, тютюну. Випадків продажу дітям алкогольних та  

слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів не виявлено. Протягом 

вересня-жовтня 2020 року  проводився профілактичний захід «Урок». Було   

проведено 4 засідання  координаційної ради у справах дітей, 12 засідань 

комісії з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації.   

 У рамках районної програми «Діти Каховщини» виготовлені буклети 

щодо сімейних форм виховання, пам’ятки батькам про юридичну 

відповідальність за ухилення від виконання батьківських обов’язків та дітям - 

щодо захисту їх прав, проведено святкування  Дня захисту дитини, районна 

акція «Школярик». 

Культура. 

 Життя кожної людини  потребує  культурного спілкування і 

духовного розвитку. Протягом звітного періоду робота відділу культури  була 

зосереджена на відроджені та розвитку культурної та мистецької спадщини, 

вивільненні творчої ініціативи громадян, розвитку традиційної народної 

творчості, пожвавленні культурного життя краю. 

 Наприкінці 2019 року зазнала змін мережа районних закладів культури. З 

метою надання якісних та інноваційних бібліотечних послуг районну об’єднану 

бібліотеку ім.Братана було реорганізовано шляхом приєднання до районного 

будинку культури ім. Фрунзе зі створенням районного культурно-методичного 

закладу, який об’єднує клубні та бібліотечні заклади в єдину структурно-

цільову систему.   
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В квітні 2020 року районною радою прийнято рішення про внесення змін 

до переліку базової мережі закладів культури. Станом на 01.05.2020 року 

мережа закладів культури району складала 13 клубних закладів (6 СБК, 7 СК), 

районний культурно-методичний заклад та 3 музеї зі званням «народний», які 

знаходяться в селах Чорнянка, Семенівка та Малокаховка.  

Для підвищення ефективності роботи закладів культури району була 

розроблена та затверджена рішенням районної ради Програма розвитку 

культури і духовності Каховського району на 2019-2021 роки. Основні завдання 

та заходи Програми передбачають поліпшення матеріально-технічного стану 

закладів, підтримку та розвиток творчих здібностей молоді, формування 

художнього смаку, надання якісних культурних послуг. 

Для належного функціонування та з метою дотримання правил пожежної 

безпеки районного культурно-методичного закладу було проведено роботи 

щодо заміни електричного щитку та монтаж електричних мереж. Також 

розроблено та виготовлено проєктно-кошторисну документацію на установку 

автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу на суму 37,0 

тис. грн.. 

Проведено поточні ремонти будівель та окремих приміщень сільських 

закладів культури: Богданівський СК – поточний ремонт внутрішніх приміщень; 

Чорнянський СБК – косметичний ремонт внутрішніх приміщень; Семенівський 

СБК – заміна 4 фасадних вікон. Придбано офісні меблі в Новокам’янський СК.  

На утримання  районного культурно-методичного  закладу  виділено 1,97 

млн. грн.  

З метою запобігання поширенню COVID-19 в районних закладах 

культури здійснено заходи щодо створення безпечних умов праці: придбано 

антисептики, захисні маски та дезінфікуючі засоби.  

Проблемними питаннями галузі залишаються: недостатнє бюджетне 

фінансування, недостатня кількість професійних фахівців (особливо у сільській 

місцевості), недосконала система підвищення кваліфікації працівників 

культури, зокрема сільської місцевості.  

Вищезазначені проблеми можливо вирішити за умови ефективної 

підтримки з боку владних структур всіх рівнів, виділення коштів на проведення 

значущих для краю культурно-мистецьких заходів, поліпшення матеріально-

технічної бази та інше.  

Охорона здоров’я. 

 Медична допомога мешканцям району надавалась комунальним 

некомерційним підприємством «Каховський районний Центр первинної 

медико – санітарної допомоги» та комунальним некомерційним 

підприємством «Каховська центральна районна лікарня».  

За рахунок коштів районного бюджету, для запобігання поширенню 

коронавірусу COVID - 19 було виділено 550,0 тис. грн., в тому числі на 

придбання засобів індивідуального захисту, дезінфекційні та антисептичні 

засоби, вироби медичного призначення. На придбання кисневих 

концентраторів та кисневої станції, поточні видатки на закупівлю кисню 

передбачено кошти в сумі 2945,42 тис.грн. 
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Протягом 2020 року Центр первинної медико – санітарної допомоги 

здійснив капітальний ремонт внутрішніх приміщень та ганку з пандусом 

будівлі головного корпусу та з монтажу автоматичної системи пожежної 

сигналізації, керування евакуюванням і протипожежного спостерігання 

приміщень, на що були передбачені кошти в сумі 1363,45 тис.грн.  Було 

придбано  2 службових автомобіля для медичних працівників Центру на 

загальну суму 1200,0 тис. грн. за кошти районного бюджету. 

Каховською ЦРЛ за рахунок залишків медичної субвенції за 2019 рік в 

сумі 4858,78 тис. грн. було придбано медичне обладнання (функціональні 

ліжка, рентгенапарат дентальний, бронхоскоп, монітор пацієнта, кисневий 

концентратор, лапароскопічна стійка та інше).  Крім того був придбаний 

апарат штучної вентиляції легень та монітори пацієнта. 

У рамках реалізації Національної програми “Велике будівництво” – 

реконструкція приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я 

було проведено роботи в КНП “Каховська центральна районна лікарня”. 

Аналізуючи весь спектр розглянутих питань, слід зауважити, що багато 

завдань необхідно ще вирішити, підтримати  впровадження реформ  в країні 

на місцевому рівні, а для цього потрібна консолідація зусиль та узгоджені дії 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.  

Дякую працівникам районної державної адміністрації, депутатському 

корпусу районної ради попереднього скликання, сільських, селищної рад, 

ОТГ, керівникам районних служб  та організацій за підтримку і 

взаємопорозуміння у вирішенні  важливих для жителів Каховського  району 

питань.  

Щиро бажаю, щоб всі позитивні здобутки і досвід ми продовжили та 

примножили не тільки в цьому 2021 році, а робили це кожного року і щодня. 

         Доброго всім здоров'я, наполегливості, завзяття й сил в цій нелегкій, але 

такій потрібній справі. 

          Вдячний за довіру, розуміння і співпрацю!  

 

 

Голова районної державної адміністрації                               С.Г.Перетятько 

 

 

 


