
 

 

КАМ’ЯНСЬКА МIСЬКА РАДА 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

від    09.08.2021                                   м.Кам’янське                               №_337-р 

 

Про організацію святкування  

Дня міста Кам’янське 

у 2021 році 

 

 

 З метою збереження та пропагування історико-культурних традицій міста, 

організації змістовного дозвілля населення, керуючись ч.8 ст.59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

 1. Організувати 17–19 вересня 2021 року святкування 271-ї річниці  

Дня міста Кам’янське. 

 2. Затвердити: 

  2.1. Склад організаційного комітету з питань підготовки та святкування 

Дня міста Кам’янське (додаток 1). 

 2.2. Заходи щодо організації та відзначення Дня міста Кам’янське   

у 2021 році (додаток 2). 

 3. Департаменту фінансів міської ради забезпечити фінансування 

проведення заходів в межах кошторисів розпорядників бюджетних коштів, 

затверджених на зазначені цілі на 2021 рік.  

 4. Департаменту з гуманітарних питань міської ради надати  узагальнену 

інформацію про виконання цього розпорядження у встановленому порядку  

до 30.09.2021. 

 5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради Чернишова О.А. 

 

 

Міський голова                                                                     Андрій БІЛОУСОВ 

 



  

Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від  09.08.2021  №  337-р    

 

 

Склад 

організаційного комітету з питань підготовки та святкування  

Дня міста Кам’янське  

 

БІЛОУСОВ 

Андрій Леонідович 

- Кам’янський міський голова, голова 

організаційного комітету  

ЧЕРНИШОВ 

Олександр Анатолійович                       

- перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради, 

заступник голови організаційного комітету 

КОЛІСНІЧЕНКО 

Світлана Сергіївна 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради, керуючий 

справами виконавчого комітету міської ради, 

заступник голови організаційного комітету 

ІЛЛАРІОШИНА 

Наталія Анатоліївна 

- начальник відділу культури департаменту  

з гуманітарних питань міської ради, секретар 

організаційного комітету 

БАЙДУЖ 

Володимир Анатолійович 

- начальник управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

міської ради 

ГУБСЬКИЙ  

Дмитро Вікторович 

- директор департаменту житлово-комунального 

господарства та будівництва  міської ради 

ДЕНИСЮК 

Лариса Анатоліївна 

- директор КЗ «Централізована бібліотечна 

система м.Кам’янського» Кам’янської міської 

ради 

ЗАДОРОЖНІЙ 

Ігор Вікторович 

- начальник відділу інформаційної діяльності  

та взаємодії з громадськістю міської ради 

КИРИК 

Олексій Григорович 

- директор КП Кам’янської міської ради  

«Парки Кам’янського»  

ГУРСЬКА  

Марина Гарріївна 

- директор департаменту муніципальних послуг 

та регуляторної політики міської ради 

КОНЕЛЬСЬКИЙ 

Дмитро Павлович 

- начальник управління транспортної 

інфраструктури та зв’язку міської ради 

КОРЯК 

Едуард Миколайович 

- начальник управління молоді та спорту 

міської ради 
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КРАВЧУК  

Людмила Василівна 

- директор департаменту соціальної політики 

міської ради 

КТІТАРОВА 

Наталія Володимирівна 

- секретар міської ради 

КУДІНА 

Маргарита Андріївна 

- директор – художній керівник  

КЗ «Академічний музично-драматичний  

театр ім. Лесі Українки м. Кам’янського» 

Кам’янської міської ради 

ЛУКАШОВ 

Сергій Олександрович 

- начальник Кам’янського районного управління 

поліції ГУ Національної поліції  

в Дніпропетровській області (за згодою) 

ЛУШПАЙ 

Ігор Михайлович 

- начальник відділу запобігання корупції  

та взаємодії з правоохоронними органами 

міської ради 

МАКСИМЕНКО 

Олег Олегович 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради 

МАНДЗЮК 

Віталій Миколайович 

- начальник управління охорони здоров’я  

міської ради 

ОНИЩЕНКО  

Тетяна Яківна  

- директор департаменту з гуманітарних питань 

міської ради 

САУСЬ 

Костянтин Вікторович 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради 

СОКУРЕНКО  

Жаннета Вікторівна 

- директор КЗ Кам’янської міської ради 

«Кіноконцертний зал «МИР»  

УЗУНОВА 

Катерина Олександрівна 

- директор КП Кам’янської міської ради «Міська 

інформаційна служба» 

ШЕВЧЕНКО 

Лариса Федорівна 

- директор департаменту фінансів міської ради 

ЯРЕМА 

Володимир Петрович 

- начальник міського управління державної 

служби України з питань надзвичайних 

ситуацій (за згодою) 

 
 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих  

органів міської ради, керуючий  

справами  виконавчого  

комітету міської ради                            Світлана КОЛІСНІЧЕНКО   



 

Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від  09.08.2021  №  337-р    

 

Заходи 

щодо організації та відзначення Дня міста Кам’янське у 2021 році 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Строк  

виконання 

Відповідальний Виконавець 

1. Проведення робочих нарад серпень –

вересень  

2021 року 

Колісніченко С.С. Колдун М.М. 

 

2. Організація благоустрою території міста та приведення  

в належний санітарний стан місць до і  після проведення святкових 

заходів 

до 15.09.2021, 

  17.09.2021–

19.09.2021 

Максименко О.О. Губський Д.В. 

3. Розробка ескізів та виготовлення вітальних постерів, бігбордів  

з привітанням міського голови мешканців міста зі святом 

до 10.09.2021 Максименко О.О. 

 

Локтіонов І.І. 

4. Підготовка для висвітлення в ЗМІ матеріалів та інформування 

населення щодо святкування Дня міста Кам’янське 

вересень  

2021 року 

Колісніченко С.С. 

 

Задорожній І.В. 

5. Забезпечення виготовлення сувенірної, друкованої, поліграфічної 

продукції, фотозон, придбання повітряних кульок, подарунків,  

квітів, фото рамок тощо та оплата зазначених послуг 

серпень, 

вересень  

2021 року 

Чернишов О.А. Онищенко Т.Я. 

Ілларіошина Н.А. 

6. Подання кандидатур та виготовлення нагород з нагоди Дня міста 

Кам’янське 

до 01.09.2021 Колісніченко С.С. Кочетова Л.М. 

7. Організація церемонії нагородження під час проведення 

урочистостей 

17.09.2021 Колісніченко С.С. Кочетова Л.М. 
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8. Урочисте відкриття об’єктів: 

1. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №2 КНП 

КМР «ЦПМСД №3» за адресою: вул.Залізняка, 1. 

2. АЗПСМ №12 КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою:  

вул.Менделєєва, 21. 

3. Хоспіс за адресою: вул.Подільська, 21. 

4. Ресурсна кімната КЗ «Середня загальноосвітня школа №21» 

КМР. 

5. Шкільні автобуси, трамвай на майдані Петра Калнишевського 

(презентація). 

6.  Сквер по вул.Ухтомського. 

7. Лівобережний парк КП КМР «Парки Кам’янського» за адресою: 

просп.Металургів, 1. 

8. Готельний комплекс «ZORIA HaLL» за адресою:  

вул.Бурхана, 12. 

9. Комплекс мультифункціональних майданчиків для занять 

ігровими видами спорту за адресою: просп.Перемоги 

 

17.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.09.2021 

 

 

 

 

19.09.2021 

 

Ктітарова Н.В. 

 

 

 

 

Чернишов О.А. 

 

 

 

Максименко О.О. 

Чернишов О.А. 

 

Максименко О.О. 

 

Саусь К.В. 

 

Мандзюк В.М. 

 

 

 

 

Онищенко Т.Я. 

 

 

 

Губський Д.В. 

Онищенко Т.Я. 

 

Губський Д.В. 

 

Коряк Е.М. 

9. Організація  та оплата виступу зірки української естради 

MONATIK в рамках святкування дня міста Кам’янське: 

- забезпечення побутового та технічного райдеру під час 

організації виступу зірки української естради MONATIK в рамках 

святкування дня міста Кам’янське; 

- організація перевезення обладнання, інвентарю  

та організаційного комітету в рамках виступу зірки української 

естради MONATIK; 

- забезпечення звукопідсилюючою та світловою апаратурою  

в рамках виступу зірки української естради MONATIK; 

- забезпечення встановлення (монтаж та демонтаж) сценічного 

обладнання, необхідного для організації виступу зірки української 

17.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17, 18 вересня 

Саусь К.В. Коряк Е.М. 



3 

Продовження додатка 2 

  

естради MONATIK в рамках святкування Дня міста Кам’янське 2021 року 

10. Організація привітання Почесних громадян міста зі святом 

(відвідування на дому) 

17.09.2021 Колісніченко С.С. Кравчук Л.В. 

11. Оформлення виставки від музею історії міста Кам’янське в фоє 

міської ради 

15–17  

вересня  

2021 року 

Чернишов О.А. Онищенко Т.Я. 

Ілларіошина Н.А. 

12. Направлення керівникам релігійних організацій міста звернення 

щодо проведення молебнів в ім’я процвітання міста Кам’янське 

до 10.09.2021 Чернишов О.А. Онищенко Т.Я. 

Ілларіошина Н.А. 

13. Проведення фестивалю колокольного дзвону 18.09.2021 Чернишов О.А. Онищенко Т.Я. 

Ілларіошина Н.А. 

14. Організація і проведення другого міського конкурсу іміджевих 

відеороликів «В об’єктиві Кам’янське». 

 

Підбиття підсумків конкурсу у музеї історії міста Кам’янське, 

нагородження переможців з виплатою грошової винагороди, 

виготовлення дипломів, придбання фоторамок 

 серпень –

вересень  

2021 

18.09.2021 

Чернишов О.А. Онищенко Т.Я. 

Ілларіошина Н.А. 

15. Організація та проведення Свята різнокольорових парасольок  

у Лівобережному парку, виготовлення дипломів, фотозон,  

придбання цукерок, сувенірної продукції, подарунків, парасольок 

для оформлення локації, організація звукового забезпечення, 

роботи ведучого, транспортні послуги, оплата зазначених послуг 

18.09.2021 Максименко О.О. 

Чернишов О.А. 

Губський Д.В. 

Онищенко Т.Я. 

Ілларіошина Н.А. 

Живага О.А. 

16. Організація та проведення рок фестивалю «Бітломанія» за участю 

відомого хендлайнера у Лівобережному парку 

18–19 вересня 

2021 року 

Максименко О.О. Губський Д.В. 

Кирик О.Г. 

17. Гастро турнір серед містян «Кам’янське – місто з димком» у 

Лівобережному парку 

19.09.2021 Максименко О.О. Губський Д.В. 

Кирик О.Г. 

18. Проведення урочистої церемонії нагородження номінантів другого 

міського конкурсу «Успішна жінка – успішна громада» у камерній 

залі «Нової сцени» театру, придбання та оплата подарунків, 

18.09.2021 Чернишов О.А. Онищенко Т.Я. 

Ілларіошина Н.А. 
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пам’ятних статуеток, поліграфічної продукції, фоторамок, 

квіткової продукції, організація звукового, світлового 

забезпечення заходу, організація роботи ведучих та концертної 

програми, оренда екрану, оплата зазначених послуг  

19. Організація виступу Одеського вуличного театру «Парк живих 

фігур» на майдані Петра Калнишевського та оплата зазначених 

послуг 

18.09.2021 Чернишов О.А. Онищенко Т.Я. 

Ілларіошина Н.А. 

20. Диско паті «Золоті хіти 20-го сторіччя» у Центральному парку 

культури та відпочинку 

18.09.2021 Максименко О.О. Губський Д.В. 

Кирик О.Г. 

21. Фестиваль тематичних костюмів «Герої мого покоління»  

у Центральному парку культури та відпочинку 

18.09.2021 Максименко О.О. Губський Д.В. 

Кирик О.Г. 

22. Організація та проведення ретро круїзу на велосипеді  

у вінтажному вбранні, нагородження за кращі образи, 

виготовлення дипломів, фотозон, придбання подарунків, квітів, 

фоторамок, цукерок, організація звукового забезпечення заходу, 

роботи ведучого, оплата зазначених послуг 

18.09.2021 Чернишов О.А. Онищенко Т.Я. 

Ілларіошина Н.А. 

Живага О.А. 

23. Організація та проведення дитячої святкової концертної програми 

«Наші таланти тобі, Кам’янське» у Центральному парку культури 

та відпочинку 

18.09.2021 Чернишов О.А. Онищенко Т.Я. 

Живага О.А. 

24. Забезпечення безперебійної подачі електричного струму на 

майдані Петра Калнишевського для забезпечення звукового 

супроводження святкової концертної програми  та роботи 

тематичних локацій 

17–18 вересня  

2021 року 

Максименко О.О. Губський Д.В. 

25. Організація та оплата проведення святкового феєрверку 17.09.2021 Чернишов О.А. Онищенко Т.Я. 

 

26. Організація проведення міської соціальної акції «Свято нового 

життя» з привітанням немовлят на базі пологового відділення 

комунального закладу «Кам’янська міська лікарня №9»  ДОР 

20.09.2021 Колісніченко С.С. Кравчук Л.В. 
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27. Організація транспортного забезпечення учасників святкових 

заходів та доставки виставкового обладнання під час святкування 

Дня міста Кам’янське 

16–19 вересня 

2021 року 

Саусь К.В. Конельський Д.П. 

28. Забезпечення охорони публічного порядку та безпеки дорожнього 

руху під час проведення заходів 

17–19 вересня 

2021 року 

Колісніченко С.С. 

 

Лушпай І.М. 

29. Організація дотримання правил безпеки під час проведення 

святкових заходів та феєрверку 

17–19 вересня 

2021 року 

Чернишов О.А. Байдуж В.А. 

30. Організація медичного обслуговування під час проведення  заходів 17–19 вересня 

2021 року 

Ктітарова Н.В. Мандзюк В.М. 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих  

органів міської ради, керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради                                                                                                          Світлана КОЛІСНІЧЕНКО 


