
 

 

 

КАМ’ЯНСЬКА МIСЬКА РАДА 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
 

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

від 13.09.2021                               м.Кам’янське                               №390-р 

                               м.  

     

 

Про скликання 10 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 10 сесію Кам’янської міської ради VIIІ скликання. 

2. Провести: 

- засідання постійних комісій міської ради з 15.09.2021 по 24.09.2021; 

- пленарне засідання – 24 вересня 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 13.09.2021  №390-р 

 

 

Перелік 

питань, що вносяться на розгляд 10 сесії  

Кам’янської міської ради VІІІ скликання 

 
№ 

з/п 
Питання, доповідач 

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 звіту про виконання міського бюджету за I півріччя 

2021 року 

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 прогноз бюджету Кам’янської міської територіальної громади  

на 2022–2024 роки 

Доповідач: директор департаменту фінансів міської ради  

Шевченко Л.Ф. 

6.  Про надання згоди на прийняття майна у комунальну власність 

територіальної громади м. Кам’янського зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області  

http://so.kam.gov.ua/ua/treezas_so/pg/70721714588590_d5/
http://so.kam.gov.ua/ua/treezas_so/pg/70721714588590_d5/
http://so.kam.gov.ua/ua/treezas_so/pg/70721714588590_d5/


Доповідач: директор департаменту комунальної власності, земельних 

відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради 

Калмиков М.Ю. 

7.  Про надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальної 

громади м. Кам’янського захисних споруд цивільного захисту 

Доповідач: директор департаменту комунальної власності, земельних 

відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради 

Калмиков М.Ю. 

8.  Про затвердження статуту Комунального некомерційного підприємства 

Кам’янської міської ради «Міська лікарня №7» в новій редакції 

Доповідач: директор департаменту комунальної власності, земельних 

відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради 

Калмиков М.Ю. 

9.  Про затвердження статуту Комунального некомерційного підприємства 

Кам’янської міської ради «Міська лікарня №9» в новій редакції 

Доповідач: директор департаменту комунальної власності, земельних 

відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради 

Калмиков М.Ю. 

10.  Про затвердження статуту Комунального закладу «Дитячо-юнацька 

спортивна школа №1» Кам’янської міської ради в новій редакції 

Доповідач: директор департаменту комунальної власності, земельних 

відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради 

Калмиков М.Ю. 

11.  Про затвердження статуту Комунального закладу «Дитячо-юнацька 

спортивна школа №2» Кам’янської міської ради в новій редакції 

Доповідач: директор департаменту комунальної власності, земельних 

відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради 

Калмиков М.Ю. 

12.  Про затвердження статуту Комунального закладу «Дитячо-юнацька 

спортивна школа №3» Кам’янської міської ради в новій редакції 

Доповідач: директор департаменту комунальної власності, земельних 

відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради 

Калмиков М.Ю. 

13.  Про затвердження статуту Комунального закладу «Дитячо-юнацька 

спортивна школа №4» Кам’янської міської ради в новій редакції 



Доповідач: директор департаменту комунальної власності, земельних 

відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради 

Калмиков М.Ю. 

14.  Про затвердження статуту Комунального закладу «Дитячо-юнацька 

футбольна школа «Надія» Кам’янської міської ради в новій редакції 

Доповідач: директор департаменту комунальної власності, земельних 

відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради 

Калмиков М.Ю. 

15.  Про внесення змін до відомостей Комунального некомерційного  

підприємства Кам’янської міської ради «Міська лікарня №7» 

Доповідач: директор департаменту комунальної власності, земельних 

відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради 

Калмиков М.Ю. 

16.  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. 

17.  Про внесення змін до рішення міської ради від 26.02.2021 №124-05/VIII 

«Про затвердження Програми розвитку Комунального підприємства 

Кам’янської міської ради «Екосервіс» на 2021 рік» 

Доповідач: директор департаменту екології та природних ресурсів міської 

ради Наполов Б.Г. 

18.  Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2020 №61-03/VIII 

«Про затвердження Екологічної програми міста Кам’янського  

на 2021–2025 роки» зі змінами 

Доповідач: директор департаменту екології та природних ресурсів міської 

ради Наполов Б.Г. 

19.  Про Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантної посади 

директора інклюзивно-ресурсного центру  

Доповідач: директор департаменту з гуманітарних питань міської ради 

Онищенко Т.Я. 

20.  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. 



21.  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. 

22.  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. 

23.  Про внесення змін до рішення міської ради від 20.01.2021 №105-04/VIII 

«Про затвердження Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних 

форм виховання у м. Кам’янському на 2021–2025 роки» зі змінами   

Доповідач: начальник служби у справах дітей Пелипас Г.В. 

24.  Про затвердження Положення про надання платних послуг  

Комунальною установою «Центр молодіжних ініціатив» Кам’янської 

міської ради та Переліку платних послуг 

Доповідач: начальник відділу інформаційної діяльності та взаємодії  

з громадськістю  міської ради Задорожній І.В. 

25.  Про внесення змін до рішення міської ради від 28.10.2020 №2075-47/VII 

«Про затвердження Програми розвитку та діяльності Kомунальної 

установи «Центр молодіжних ініціатив» Кам’янської міської ради  

на 2021 – 2022 роки» зі змінами 

Доповідач: начальник відділу інформаційної діяльності та взаємодії  

з громадськістю  міської ради Задорожній І.В. 

26.  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 

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

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

«Про відзнаки міського рівня» зі змінами 

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

28.  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 №1710-39/VII 

«Про затвердження положення про відділ розподілу житлової площі 

Кам’янської міської ради» 



Доповідач: начальник відділу розподілу житлової площі міської ради 

Скала А.С. 

29.  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 №1699-39/VІІ 

«Про затвердження положення про сектор з організаційних питань 

Кам’янської міської ради» зі змінами 

Доповідач: завідувач сектору з питань організаційної роботи Кам’янської 

міської ради Колдун М.М. 

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради, керуючий 

справами виконавчого  

комітету міської ради                 Світлана КОЛІСНІЧЕНКО

          

 


