
 

 ПРОЄКТ 

 

 

КАМ’ЯНСЬКА МIСЬКА РАДА 

_________________сесія __________ скликання 

Р I Ш Е Н Н Я 

від ____________                                 м.Кам’янське                               № ___________ 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 26.02.2021 

№140-05/VIII «Про затвердження  

структури апарату та виконавчих  

органів Кам’янської міської ради, 

загальної чисельності апарату міської ради  

та її виконавчих органів» зі змінами 

 

Ураховуючи пропозицію Кам’янського міського голови Білоусова А.Л., 

керуючись п.5 ст.10, п.5 ч.1 ст.26, п.6 ч.4 ст.42, ч.1 ст.59 Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Унести до рішення міської ради від 26.02.2021 №140-05/VIII  

«Про затвердження структури апарату та виконавчих органів Кам’янської 

міської ради, загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих 

органів» (зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 28.04.2021  

№188-07/VIII та від 23.06.2021 №254-08/VIII) в частині додатка 1 до рішення 

такі зміни: 

1.1. Виключити рядок 2.38. та вважати рядок 2.39 рядком 2.38. 

1.2. Викласти рядок 2.24. в новій редакції: 

№ 

з/п 
Найменування виконавчих органів 

Кількість 

штатних 

одиниць 

… 

2.24. Департамент житлово-комунального господарства та 

будівництва міської ради 

37 

… 

2. Зміни, зазначені у п.1 цього рішення, набувають чинності з 20 грудня 

2021 року. 

3. Припинити юридичну особу – відділ реклами Кам’янської міської 

ради (код ЄДРПОУ – 40398436) шляхом приєднання до департаменту житлово-



 

 
2 

комунального господарства та будівництва Кам’янської міської ради  

(код ЄДРПОУ – 34827358). 

4. Затвердити склад комісії з припинення юридичної особи – відділу 

реклами Кам’янської міської ради шляхом приєднання до департаменту 

житлово-комунального господарства та будівництва Кам’янської міської ради 

(додаток) та передбачити строк розгляду вимог кредиторами протягом двох 

місяців з дня оприлюднення відповідного повідомлення. 

5. Голові комісії з припинення юридичної особи – відділу реклами 

Кам’янської міської ради здійснити необхідні організаційно-правові заходи, 

пов’язані з припиненням юридичної особи – відділу реклами Кам’янської 

міської ради, зокрема подати на затвердження міській раді передавальний акт. 

6. Відділу реклами Кам’янської міської ради протягом трьох робочих 

днів з дати прийняття рішення повідомити державного реєстратора Кам’янської 

міської ради про припинення. 

7. Делегувати повноваження відділу реклами Кам’янської міської ради 

департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам’янської 

міської ради з дня припинення юридичної особи – відділу реклами Кам’янської 

міської ради. 

8. Доручити міському голові Білоусову А.Л. затвердити структурні 

підрозділи, їх чисельність та перелік посад департаменту житлово-

комунального господарства та будівництва Кам’янської міської ради 

з урахуванням змін, внесених цим рішенням. 

9. Зобов’язати:  

8.1. Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради Максименка О.О. взяти під особистий контроль питання  

щодо внесення змін до положення про департамент житлово-комунального 

господарства та будівництва Кам’янської міської ради у зв’язку із приєднанням 

до нього відділу реклами Кам’янської міської ради. 

8.2. Департамент фінансів міської ради внести зміни до розподілу видатків 

на утримання Кам’янської міської ради та її виконавчих органів на 2021 рік. 

8.3. Відділ персоналу міської ради та відділ реклами міської ради 

здійснити необхідні заходи, пов’язані зі змінами в організації виробництва  

і праці, з дотриманням вимог чинного трудового законодавства. 

10. Рішення набуває чинності з моменту його прийняття. 

11. Організацію виконання цього рішення доручити міському голові 

Білоусову А.Л., контроль покласти на постійну комісію міської ради з питань 

законності, правової, регуляторної та антикорупційної політики, розвитку 

підприємництва, депутатської діяльності та етики. 

Міський голова        Андрій БІЛОУСОВ 


