
 

 

 

КАМ’ЯНСЬКА МIСЬКА РАДА 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
 

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

від 17.08.2022                               м.Кам’янське                               № 219-р 
                              м.  

     

 

Про скликання  

22 позачергової сесії  

Кам’янської міської ради  

VIIІ скликання 

 

На підставі ст.40 Регламенту Кам’янської міської ради VIIІ скликання, 

затвердженого рішенням міської ради від 12.11.2021 №326-11/VIІІ, ураховуючи 

службову записку департаменту фінансів міської ради (вх. від 16.08.2022                    

№01-06/733), відповідно до Закону України «Про захист населення                                    

від інфекційних хвороб», постанови 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), 

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 22 позачергову сесію Кам’янської міської ради VIIІ скликання 

19 серпня 2022 року та провести пленарне засідання о 9-00 в сесійному залі 

міської ради (майдан Петра Калнишевського, 2). 

2. Розглянути питання згідно з переліком (додається). 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова       Андрій БІЛОУСОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

від 17.08.2022 №219-р_ 

 

 

Перелік 

питань, що вносяться на розгляд 22 позачергової сесії  

Кам’янської міської ради VІІІ скликання 
 

1.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 №385-14/VIIІ 

«Про бюджет Кам’янської міської територіальної громади на 2022 рік» 

зі змінами 

Доповідач: директор департаменту фінансів міської ради                     

Шевченко Л.Ф. 

2.  Про затвердження звіту про виконання бюджету Кам’янської міської  

територіальної громади за І півріччя 2022 року 

Доповідач: директор департаменту фінансів міської ради                    

Шевченко Л.Ф. 

3.  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. 

4.  Про внесення змін до відомостей Комунального некомерційного 

підприємства Кам’янської міської ради «Міська лікарня №9» 

Доповідач: директор департаменту комунальної власності, земельних 

відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради 

Калмиков М.Ю. 

5.  Про внесення змін до рішення міської ради від 28.08.2020 №2013-45/VII 

«Про оренду майна, що належить до 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. 

6.  Про набуття (припинення) прав на землю  

Доповідач: директор департаменту комунальної власності, земельних 

відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради 

Калмиков М.Ю. 

http://so.kam.gov.ua/ua/treezas_so/pg/240122135855037_d5/
http://so.kam.gov.ua/ua/treezas_so/pg/240122135855037_d5/


7.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 №449-14/VIII 

«Про затвердження Програми розвитку Комунального підприємства 

Кам’янської міської ради «Добробут» на 2022–2025 роки» зі змінами 

Доповідач: директор департаменту житлово-комунального 

господарства та будівництва міської ради Губський Д.В. 

8.  Про затвердження Програми розвитку Комунального підприємства 

Кам’янської міської ради «Новий Квартал» на 2022–2025 роки 

Доповідач: директор департаменту житлово-комунального 

господарства та будівництва міської ради Губський Д.В. 

9.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 №452-14/VIII 

«Про затвердження Програми розвитку Комунального підприємства 

Кам’янської міської ради «Комунальник» на 2022–2023 роки» 

Доповідач: директор департаменту житлово-комунального 

господарства та будівництва міської ради Губський Д.В. 

10.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 №431-14/VIII 

«Про затвердження Програми соціального захисту населення 

Кам’янської міської територіальної громади на 2022–2026 роки»                         

зі змінами 

Доповідач: директор департаменту соціальної політики міської ради 

Кравчук Л.В. 

11.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 №433-14/VIII 

«Про затвердження Програми підтримки внутрішньо переміщених осіб  

на 2022 рік» зі змінами 

Доповідач: директор департаменту соціальної політики міської ради 

Кравчук Л.В. 

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

загальноосвітня школа №9» Кам’янської міської ради 

Доповідач: директор департаменту з гуманітарних питань міської ради               

Рева Н.В. 

13.  Про визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради                          

від 28.04.2016 №201-07/VII «Про утворення відділу музею історії міста 

«Міфи та реалії радянської доби» на площі Визволителів міста – 

проспекті Свободи» 

Доповідач: директор департаменту з гуманітарних питань міської ради               

Рева Н.В. 

14.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 №427-14/VIII   



«Про затвердження «Екологічної Програми Кам’янської міської 

територіальної громади на 2022–2025 роки» 

Доповідач: директор департаменту екології та природних ресурсів 

міської ради Наполов Б.Г. 

15.  Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2022 №541-17/VIII 

«Про затвердження Програми підвищення боєздатності                                          

та функціонування Кам’янського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки та військової частини А4608, 

А7222 на 2022 рік» зі змінами  

Доповідач: головний спеціаліст відділу режимно-секретної, оборонно-

мобілізаційної роботи та військового обліку міської ради Насікан В.П. 

16.  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.06.2022 №622-20/VIII 

«Про затвердження положення про відділ режимно-секретної, 

оборонно-мобілізаційної роботи та військового обліку Кам’янської 

міської ради»  

Доповідач: головний спеціаліст відділу режимно-секретної, оборонно-

мобілізаційної роботи та військового обліку міської ради Насікан В.П. 

17.  Про затвердження списку присяжних Дніпровського районного суду 

м.Дніпродзержинська на 2022–2025 роки 

Доповідач: начальник юридичного відділу міської ради Панко М.Ю. 

18.  Про внесення змін до рішення міської ради від12.11.2021 №326-11/VIII 

«Про затвердження Регламенту Кам’янської  міської ради VIIІ 

скликання» 

Доповідач: секретар міської ради Ктітарова Н.В. 

19.  Про внесення змін до рішення міської ради від 12.11.2020 №04-01/VIII  

«Про постійні комісії Кам’янської міської ради VIII скликання»                          

зі змінами 

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

20.  Про внесення змін до рішення міської ради від 26.02.2021 №142-05/VIІI  

«Про закріплення депутатів Кам’янської міської ради Кам’янського 

району Дніпропетровської області VІІІ скликання за територіальними 

округами» зі змінами 

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

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

2022 року 

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

http://so.kam.gov.ua/ua/treezas_so/pg/260522908022945_d5/
http://so.kam.gov.ua/ua/treezas_so/pg/260522908022945_d5/


 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради, керуючий  

справами виконавчого комітету  

 міської ради                                                          Світлана КОЛІСНІЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


