
 
 

 

 

 

КАМ’ЯНСЬКА МIСЬКА РАДА 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
 

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

від 15.07.2021                         м.Кам’янське                               № 294-р 

                               м.  
Про скликання 09 сесії  

Кам’янської міської ради  

VIIІ скликання 

 

На підставі п.2 ст.14 Регламенту Кам’янської міської ради                                 

VIIІ скликання, затвердженого рішенням міської ради від 27.11.2020                       

№06-02/VIІІ, ураховуючи постанову Кабінету Міністрів України                                   

від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»             

(зі змінами), відповідно до Закону України «Про захист населення                                     

від інфекційних хвороб», керуючись пунктами 8, 20 ч.4 ст.42, ч.4 ст.46, ч.8 ст.59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

1. Скликати 09 сесію Кам’янської міської ради VIIІ скликання. 

2. Провести: 

- засідання постійних комісій міської ради з 20.07.2021 по 28.07.2021; 

- пленарне засідання – 28 липня 2021 року о 10-00 в сесійному залі міської 

ради (майдан Петра Калнишевського, 2). 

3. Розглянути питання згідно з переліком (додається). 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишити за міським 

головою Білоусовим А.Л. 

 

 

Перший заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих  

органів міської ради                                                       Олександр ЧЕРНИШОВ 
 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

від 15.07.2021  № 294-р 

 

Перелік 

питань, що вносяться на розгляд 09 сесії  

Кам’янської міської ради VІІІ скликання 

 

1.  Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2020 №28-03/VІІІ 

«Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста  

на 2021 рік» зі змінами 

Доповідач:  директор департаменту економічного розвитку міської ради 

Єрмоленко Г.В. 

2.  Про здійснення місцевого запозичення для фінансування проекту 

«Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення із впровадженням 

енергозберігаючих технологій у м. Кам’янське» 

Доповідач: директор департаменту фінансів міської ради Шевченко Л.Ф. 

3.  Про здійснення місцевого запозичення для фінансування проекту 

«Реконструкція (термомодернізація) будівель закладів освіти, науки та 

спорту, закладів охорони здоров’я м. Кам’янське» 

Доповідач: директор департаменту фінансів міської ради Шевченко Л.Ф.  

4.  Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2020 №32-03/VIIІ 

«Про бюджет Кам’янської міської територіальної громади на 2021 рік»  

зі змінами 

Доповідач: директор департаменту фінансів міської ради Шевченко Л.Ф. 

5.  Про затвердження Положення про громадські слухання щодо отримання 

суб’єктами господарювання, які провадять свою діяльність на території 

міста Кам’янське, дозволів на викиди забруднюючих речовин  

в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. 

Доповідач: директор департаменту екології та природних ресурсів міської 

ради Наполов Б.Г. 

6.  Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за нерухоме 

комунальне майно територіальної громади м. Кам’янського  

для визначеного кола орендарів 

Доповідач: директор департаменту комунальної власності, земельних 

відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради 

Калмиков М.Ю. 
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7.  Про надання дозволу на списання з балансу КП КМР «Добробут» 

житлового будинку за адресою: вул. Любавичського Ребе, 17, 

який перебуває у приватній власності 

Доповідач: директор департаменту комунальної власності, земельних 

відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради 

Калмиков М.Ю. 

8.  Про виключення майна з Переліку об’єктів,  щодо яких прийнято рішення 

про передачу в оренду без проведення аукціону 

Доповідач: директор департаменту комунальної власності, земельних 

відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради  

Калмиков М.Ю. 

9.  Про визнання регуляторних актів з питань оренди комунального майна 

такими, що втратили чинність 

Доповідач: директор департаменту комунальної власності, земельних 

відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради 

Калмиков М.Ю. 

10.  Про внесення змін до рішення міської ради від 02.11.2018 №1229-29/VII 

«Про затвердження Комплексної програми сприяння розвитку 

підприємництва у м. Кам’янському на 2019–2021 роки» 

Доповідач: директор департаменту муніципальних послуг та регуляторної 

політики міської ради Гурська М.Г. 

11.  Про внесення змін до рішення міської ради від 28.10.2020 №2084-47/VII 

«Про затвердження Положення про проведення конкурсу на посаду 

керівника Комунального закладу загальної середньої освіти» зі змінами 

Доповідач: директор департаменту з гуманітарних питань міської ради 

Онищенко Т.Я. 

12.  Про затвердження передавального акту Територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Заводського 

району м. Кам’янське 

Доповідач: директор департаменту соціальної політики міської ради 

Кравчук Л.В. 

13.  Про затвердження передавального акту Територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дніпровського 

району м. Кам’янського 

Доповідач: директор департаменту соціальної політики міської ради 

Кравчук Л.В. 
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14.  Про затвердження передавального акту територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Південного 

району м. Кам’янського 

Доповідач: директор департаменту соціальної політики міської ради 

Кравчук Л.В. 

15.  Про затвердження передавального акту Кам’янського міського центру 

соціальних служб 

Доповідач: директор департаменту соціальної політики міської ради 

Кравчук Л.В. 

16.  Про внесення змін до рішення міської ради від 17.11.2017 №913-20/VII 

«Про затвердження програми соціального захисту населення міста  

на 2018–2022 роки» зі змінами 

Доповідач: директор департаменту соціальної політики міської ради 

Кравчук Л.В. 

17.  Про внесення змін до рішення міської ради від 28.10.2020 №2078-47/VII 

«Про затвердження Комплексної програми «Розвиток комунальної 

аптечної мережі міста Кам’янське» на 2020–2022 роки» зі змінами 

Доповідач:  начальник управління охорони здоров’я міської ради Мандзюк 

В.М. 

18.  Про внесення змін до рішення міської ради від 28.08.2020 №2035-45/VII 

«Про відзнаки міського рівня» 

Доповідач:  начальник відділу персоналу міської ради Кочетова Л.М. 

19.  Про збільшення штатної чисельності позашкільного навчального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Металург» 

Доповідач: начальник управління молоді та спорту міської ради  

Коряк Е.М. 

20.  Про збільшення штатної чисельності Комунального закладу  

«Дитячо-юнацька футбольна школа «Надія» Кам`янської міської ради 

Доповідач: начальник управління молоді та спорту міської ради  

Коряк Е.М. 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради, керуючий 

справами виконавчого  

комітету міської ради                       Світлана КОЛІСНІЧЕНКО 
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