
 

 

 

 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
 

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

_11.06.2021_ № __244-р___     

 

Про скликання 08 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 08 сесію Кам’янської міської ради VIIІ скликання. 

2. Провести: 

- засідання постійних комісій міської ради з 15.06.2021 по 23.06.2021; 

- пленарне засідання – 23 червня 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 залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                             Андрій БІЛОУСОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

від 11.06.2021  № 244-р 

 

Перелік 

питань, що вносяться на розгляд 08 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 внесення змін до рішення міської ради від 17.11.2017 №880-20/VІІ 

«Про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у місті 

Кам’янське на 2017–2021 роки»  зі змінами 

Доповідач: директор департаменту економічного розвитку міської 

ради Єрмоленко Г.В. 

3.  Про затвердження положення про департамент економічного розвитку 

Кам’янської міської ради у новій редакції 

Доповідач: директор департаменту економічного розвитку міської ради 

Єрмоленко Г.В. 

4.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за I квартал 

2021 року 

Доповідач: директор департаменту фінансів міської ради             

Шевченко Л.Ф. 

5.  Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2020 №33-03/VIIІ 

«Про прогноз бюджету Кам’янської міської територіальної громади  

на 2022–2023 роки» зі змінами 

Доповідач: директор департаменту фінансів міської ради                

Шевченко Л.Ф. 

6.  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. 

  



7.  Про відміну процедури припинення Комунального закладу охорони 

здоров’я Кам’янської міської ради «Міський медичний центр здоров’я  

та медицини спорту» 

Доповідач: директор департаменту комунальної власності, земельних 

відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради 

Калмиков М.Ю. 

8.  Про припинення юридичної особи – Комунального некомерційного 

підприємства Кам’янської міської ради «Міська лікарня №5» шляхом 

приєднання 

Доповідач: директор департаменту комунальної власності, земельних 

відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради 

Калмиков М.Ю. 

9.  Про припинення юридичної особи – Комунального некомерційного 

підприємства Кам’янської міської ради «Міська поліклініка №6» шляхом 

приєднання 

Доповідач: директор департаменту комунальної власності, земельних 

відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради 

Калмиков М.Ю. 

10.  Про надання дозволу на списання комунального майна 

Доповідач: директор департаменту комунальної власності, земельних 

відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради 

Калмиков М.Ю. 

11.  Про затвердження Положення про аукціонну комісію для продажу об’єктів 

приватизації комунальної власності територіальної громади 

м.Кам’янського  

Доповідач: директор департаменту комунальної власності, земельних 

відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради 

Калмиков М.Ю. 

12.  Про включення об’єкта до переліку об’єктів права комунальної власності, 

що підлягають приватизації  

Доповідач: директор департаменту комунальної власності, земельних 

відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради 

Калмиков М.Ю. 

  



13.  Про приватизацію об’єкта права комунальної власності за адресою:  

вул. Дальня, 49 

Доповідач: директор департаменту комунальної власності, земельних 

відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради 

Калмиков М.Ю. 

14.  Про затвердження Програми розвитку Комунального підприємства 

Кам’янської міської ради «Південні тепломережі» на 2021–2022 роки 

Доповідач: директор департаменту житлово-комунального господарства 

та будівництва міської ради Максименко О.О. 

15.  Про затвердження положення про департамент житлово-комунального 

господарства та будівництва Кам’янської міської ради (в новій редакції) 

Доповідач: директор департаменту житлово-комунального господарства 

та будівництва міської ради Максименко О.О. 

16.  Про Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

директора та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру 

Доповідач: директор департаменту з гуманітарних питань міської ради 

Онищенко Т.Я. 

17.  Про внесення змін до відомостей про Комунальний заклад «Спеціальний 

навчально-виховний комплекс – «Дошкільний навчальний заклад             

(ясла-садок) – загальноосвітня школа 1 ступеня №5 «Дніпряночка» 

Кам’янської міської ради 

Доповідач: директор департаменту з гуманітарних питань міської ради 

Онищенко Т.Я. 

18.  Про внесення змін до відомостей про Комунальний заклад «Навчально-

виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) – 

загальноосвітня школа 1 ступеня №25 «Волошка» Кам’янської міської ради  

Доповідач: директор департаменту з гуманітарних питань міської ради 

Онищенко Т.Я. 

19.  Про внесення змін до відомостей про Комунальний заклад «Середня 

загальноосвітня школа №4 ім. А.С.Макаренка» Кам’янської міської ради 

Доповідач: директор департаменту з гуманітарних питань міської ради 

Онищенко Т.Я. 

  



20.  Про внесення змін до відомостей про Комунальний заклад «Середня 

загальноосвітня школа №28» Кам’янської міської ради 

Доповідач: директор департаменту з гуманітарних питань міської ради 

Онищенко Т.Я. 

21.  Про внесення змін до відомостей про Комунальний заклад «Середня 

загальноосвітня школа №34» Кам’янської міської ради 

Доповідач: директор департаменту з гуманітарних питань міської ради 

Онищенко Т.Я. 

22.  Про внесення доповнень до рішення міської ради від 28.10.2020  

№2076-47/VII «Про планування діяльності міської ради з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2021 рік» зі змінами 

Доповідач: директор департаменту муніципальних послуг  

та регуляторної політики міської ради  Гурська М.Г. 

23.  Про внесення змін до рішення міської ради від 29.02.2012 №370-20/VI 

«Про затвердження програми розвитку сімейної та гендерної політики  

в місті Кам’янське на 2012–2021 роки» зі змінами 

Доповідач: директор департаменту соціальної політики міської ради 

Кравчук Л. В. 

24.  Про внесення змін до рішення міської ради від 17.11.2017 №914-20/VII 

«Про затвердження Програми «Родина героя» зі змінами 

Доповідач: директор департаменту соціальної політики міської ради 

Кравчук Л. В. 

25.  Про затвердження граничної чисельності Кам’янського міського центру соціальних 

служб 

Доповідач: директор департаменту соціальної політики міської ради 

Кравчук Л. В. 

26.  Про внесення змін до відомостей Комунального закладу соціального 

захисту «Центр комплексного обслуговування бездомних осіб» 

Кам’янської міської ради 

Доповідач: директор департаменту соціальної політики міської ради 

Кравчук Л. В. 
  



27.  Про припинення юридичної особи – територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Дніпровського району 

м.Кам’янського, шляхом приєднання 

Доповідач: директор департаменту соціальної політики міської ради 

Кравчук Л. В. 

28.  Про припинення юридичної особи – територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Заводського району 

м.Кам’янське, шляхом приєднання 

Доповідач: директор департаменту соціальної політики міської ради 

Кравчук Л. В. 

29.  Про припинення юридичної особи – територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Південного району 

м.Кам’янського, шляхом приєднання 

Доповідач: директор департаменту соціальної політики міської ради 

Кравчук Л. В. 

30.  Про припинення юридичної особи – Кам’янський міський центр 

соціальних служб, шляхом приєднання 

Доповідач: директор департаменту соціальної політики міської ради 

Кравчук Л. В. 

31.  Про внесення змін до відомостей Комунального закладу «Центр надання 

соціальних послуг» Кам’янської міської ради 

Доповідач: директор департаменту соціальної політики міської ради 

Кравчук Л. В. 

32.  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. 

33.  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 №1646-39/VIІ 

«Про затвердження Комплексної програми «Здоров’я населення міста 

Кам’янське» на 2020–2022 роки» зі змінами 

Доповідач: начальник управління охорони здоров’я міської ради Мандзюк 

В.М. 

  



34.  Про затвердження положення про управління охорони здоров’я 

Кам’янської міської ради (в новій редакції) 

Доповідач: начальник управління охорони здоров’я міської ради Мандзюк 

В.М. 

35.  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. 

36.  Про затвердження положення про відділ персоналу Кам’янської міської 

ради  

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

37.  Про зняття з контролю рішень міської ради, які виконані у І півріччі  

2021 року 

Доповідач: начальник відділу секретаріату міської ради Чернець Н.А. 

38.  Про надання управлінню транспортної інфраструктури та зв’язку міської 

ради згоди на передачу матеріально-технічних засобів Комунального 

підприємства Кам’янської міської ради «КАТП-042802»  

Доповідач: начальник управління транспортної інфраструктури та зв’язку 

міської ради Конельський Д.П. 

39.  Про внесення змін до рішення міської ради  від 26.02.2021 №138-05/VІІІ 

«Про затвердження комплексної Програми забезпечення громадського 

(публічного) порядку та безпеки у м.Кам’янське на 2021–2025 роки» 

Доповідач: начальник відділу запобігання корупції та взаємодії  

з правоохоронними органами Лушпай І.М. 

40.  Про внесення змін до рішення міської ради від 29.02.2012 №371-20/VI 

«Про затвердження програми «Молодь Кам’янського»  

на 2012–2021 роки» зі змінами 

Доповідач: начальник управління молоді та спорту міської ради  

Коряк Е.М. 

41.  Про затвердження положення про управління молоді та спорту 

Кам’янської міської ради у новій редакції  

Доповідач: начальник управління молоді та спорту міської ради  

Коряк Е.М. 

  



42.  Про затвердження положення про адміністративно-господарчий відділ 

Кам’янської міської ради  

Доповідач: начальник адміністративно-господарчого відділу міської ради 

Неклеса В.З. 

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради, керуючий 

справами виконавчого  

комітету міської ради                       Світлана КОЛІСНІЧЕНКО 
 


