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Про порядок проведення сесій  

Кам'янської міської ради  

в умовах дії карантину  

 

З метою попередження розповсюдження гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом COVID-19, на підставі службової записки 

управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради (від 30.03.2021  

віх-12-12/710), ураховуючи протокол позачергового засідання 

Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій №8 від 20.03.2021 року, відповідно до Закону 

України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади  

та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», 

керуючись ч.17 ст.46, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування  

в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Тимчасово, на період дії в Україні встановленого Кабінетом Міністрів 

України карантину, встановити обмежену кількість осіб, присутніх  

на сесіях Кам'янської міської ради, відповідно до встановлених 

обмежувальних протиепідемічних норм. На пленарні засідання та засідання 

депутатських комісій Кам'янської міської ради можуть допускатися помічники 

депутатів за попередньо поданим списком до відділу секретаріату міської ради 

з обґрунтуванням необхідності присутності помічників. 

2. Головам постійних комісій, керівникам депутатських фракцій 

Кам’янської міської ради проводити засідання виключно в приміщенні 

Кам’янської міської ради. 

3. Депутатам Кам’янської міської ради обмежити кількість публічних 

зустрічей, прийомів з великою кількістю громадян, а у разі необхідності 

проводити такі зустрічі за умови виконання протиепідемічних заходів. 

4. Запровадити на період дії встановленого в Україні карантину 

особистий прийом громадян керівництвом та депутатами Кам’янської міської 

ради через засоби телефонної, електронної комунікації та віддаленого 

конференц-зв'язку Zoom Video Communications. 
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5. Адміністративно-господарчому відділу міської ради обладнати 

сесійний зал відповідними обмежувальними засобами захисту для присутніх  

в сесійному залі, з урахуванням протиепідемічних норм. 

6. Комунальному підприємству Кам’янської міської ради «Міська 

інформаційна служба» забезпечити трансляцію пленарних засідань 

Кам’янської міської ради та обладнати приміщення для роботи представників 

засобів масової інформації, з урахуванням протиепідемічних норм. 

7. Відділу інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю міської 

ради завчасно сповіщати засоби масової інформації про порядок, місце  

і час проведення трансляції. 

8. Організацію виконання цього рішення покласти на відділ секретаріату 

міської ради та відділ інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю 

міської ради, координацію – на секретаря міської ради Ктітарову Н.В.  

та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради  

Колісніченко С.С., контроль – на постійну комісію міської ради з питань 

законності, правової, регуляторної та антикорупційної політики, розвитку 

підприємництва, депутатської діяльності та етики. 

 

 

Міський голова        Андрій БІЛОУСОВ 

 


