
 

 

 

КАМ’ЯНСЬКА МIСЬКА РАДА 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
 

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

від 22.11.2022                                   м.Кам’янське                               № 289-р 

   

 

 

Про скликання  

25 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 

(зі змінами), враховуючи службову записку департаменту фінансів міської ради 

(вх. від 21.11.2022 №01-06/1100), 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 25 позачергову сесію Кам’янської міської ради VIIІ скликання 

*** року та провести пленарне засідання ***. 

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 22.11.2022 №289-р 

Перелік 

питань, що вносяться на розгляд 25 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 9 місяців 2022 року 

Доповідач: директор департаменту фінансів міської ради  

Шевченко Л.Ф. 

3.  Про бюджет Кам’янської міської територіальної громади на 2023 рік 

Доповідач: директор департаменту фінансів міської ради  

Шевченко Л.Ф. 

4.  Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

Кам’янської міської територіальної громади на 2023 рік 

Доповідач: директор департаменту економічного розвитку  

Єрмоленко Г.В. 

5.  Про затвердження Програми енергоефективності та зменшення 

споживання енергетичних ресурсів Кам’янської територіальної 

громади на 2023 рік 

Доповідач: директор департаменту економічного розвитку  

Єрмоленко Г.В. 

6.  Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Кам’янської 

міської територіальної громади зі спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області медичного 

обладнання  

Доповідач: директор департаменту комунальної власності, земельних 

відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради 

Калмиков М.Ю. 

7.  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. 



8.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021  

№409-14/VІII «Про затвердження Програми розвитку земельних 

відносин у місті Кам’янське  на 2022–2023 роки» 

Доповідач: директор департаменту комунальної власності, земельних 

відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради 

Калмиков М.Ю. 

9.  Про відмову в наданні дозволу на розроблення документації  

із землеустрою для одержання безоплатно у власність земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаражу за адресою:  

вул. Широка, 5-Б гр. Ломакіну О.Ю. 

Доповідач: директор департаменту комунальної власності, земельних 

відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради 

Калмиков М.Ю. 

10.  Про продовження дії рішення міської ради від 28.02.2020  

№1894-40/VII «Про звільнення від сплати земельного податку  

в 2020 році» 

Доповідач: директор департаменту комунальної власності, земельних 

відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради 

Калмиков М.Ю. 

11.  Про планування діяльності міської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2023 рік 

Доповідач: директор департаменту муніципальних послуг  

та регуляторної політики міської ради Гурська М.Г. 

12.  Про внесення змін до рішення міської ради від 30.09.2022  

№664-23/VIII «Про затвердження Програми розвитку Комунального 

підприємства Кам’янської міської ради «Благоустрій» на 2022–2025 

роки» 

Доповідач: директор департаменту муніципальних послуг  

та регуляторної політики міської ради Гурська М.Г. 

13.  Про внесення змін до відомостей про Комунальний заклад 

«Навчально-виховний комплекс «Гімназія №11 – спеціалізована школа 

з поглибленим вивченням іноземних мов I ступеня – дошкільний 

навчальний заклад «Еврика» Кам’янської міської ради 

Доповідач: директор департаменту з гуманітарних питань міської 

ради Рева Н.В. 

14.  Про внесення змін до відомостей про Комунальний заклад 

«Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов  

I ступеня – колегіум №16» Кам’янської міської ради 

Доповідач: директор департаменту з гуманітарних питань міської 



ради Рева Н.В. 

15.  Про затвердження Програми розвитку культури Кам’янської міської 

територіальної громади на 2023 рік 

Доповідач: директор департаменту з гуманітарних питань міської 

ради Рева Н.В. 

16.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021  

№457-14/VIII «Про затвердження Програми благоустрою на території 

Кам’янської міської територіальної громади на 2022–2024 роки»  

зі змінами 

Доповідач: директор департаменту житлово-комунального 

господарства та будівництва міської ради Губський Д.В. 

17.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021  

№454-14/VIII «Про затвердження Програми розвитку Комунального 

підприємства Кам’янської міської ради «Парки Кам’янського  

на 2022–2023 роки 

Доповідач: директор департаменту житлово-комунального 

господарства та будівництва міської ради Губський Д.В. 

18.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021  

№446-14/VIII «Про затвердження Програми розвитку Комунального 

підприємства Кам’янської міської ради «Кам’янська теплопостачальна 

компанія» на 2022–2025 роки» зі змінами 

Доповідач: директор департаменту житлово-комунального 

господарства та будівництва міської ради Губський Д.В. 

19.  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 2022–2023 

роки» зі змінами 

Доповідач: директор департаменту житлово-комунального 

господарства та будівництва міської ради Губський Д.В. 

20.  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» зі змінами 

Доповідач: директор департаменту екології та природних ресурсів 

міської ради Наполов Б.Г. 

21.  Про затвердження Програми розвитку Комунального підприємства 

Кам’янської міської ради «Екосервіс» на 2023 рік 

Доповідач: директор департаменту екології та природних ресурсів 

міської ради Наполов Б.Г. 



22.  Про затвердження Правил приймання поверхневих стічних  

вод суб’єктів господарювання у міську зливово-меліоративну систему 

міста Кам’янське 

Доповідач: директор департаменту екології та природних ресурсів 

міської ради Наполов Б.Г. 

23.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021  

№435-14/VIII  «Про затвердження Програми розвитку сімейної  

та гендерної політики на території Кам’янської міської територіальної 

громади на 2022–2026 роки» зі змінами 

Доповідач: директор департаменту соціальної політики міської ради 

Кравчук Л.В. 

24.  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. 

25.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021  

№501-14/VIII «Про затвердження Програми забезпечення 

муніципальною надбавкою працівників Комунального закладу «Центр 

надання соціальних послуг» Кам’янської міської ради  

на 2022–2026 роки»  

Доповідач: директор департаменту соціальної політики міської ради 

Кравчук Л.В. 

26.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021  

№438-14/VIII «Про затвердження Комплексної програми соціального 

захисту та підтримки учасників антитерористичної операції/операції 

об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих(померлих) 

учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил 

Кам’янської міської територіальної громади на 2022рік» 

Доповідач: директор департаменту соціальної політики міської ради 

Кравчук Л.В. 

27.  Про затвердження Програми підтримки внутрішньо переміщених осіб 

на 2023–2025 роки» 

Доповідач: директор департаменту соціальної політики міської ради 

Кравчук Л.В. 

28.  Про затвердження Комплексної програми соціального захисту  

та підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей  

та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України 

Кам’янської міської територіальної громади на 2023–2025 роки» 



Доповідач: директор департаменту соціальної політики міської ради 

Кравчук Л.В. 

29.  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019  

№1620-39/VII «Про тимчасове припинення оформлення та надання 

паспортів прив’язки тимчасових споруд для впровадження 

підприємницької діяльності» зі змінами 

Доповідач: начальник управління містобудування та архітектури 

міської ради – головний архітектор міста Саєнко Ю.В. 

30.  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.06.2022  

№618-19/VIII «Про затвердження Програми діяльності Комунального 

підприємства Кам’янської міської ради «Транспорт» на 2022–2025 

роки» зі змінами 

Доповідач: начальник управління транспортної інфраструктури  

та зв’язку міської ради Конельський Д.П. 

31.  Про затвердження Програми «Ремонт та технічне обслуговування 

місцевої системи централізованого оповіщення цивільного захисту 

на території Кам’янської міської територіальної громади на 2023 рік»  

Доповідач: заступник начальника управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення міської ради  

Качуровський О.М. 

32.  Про збільшення штатної чисельності Комунального закладу  

«ДЮСШ №4» Кам’янської міської ради 

Доповідач: начальник управління молоді та спорту міської ради  

Коряк Е.М. 

33.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021  

№475-14/VIII «Про затвердження Програми «Молодь Кам’янської 

міської територіальної громади на 2022–2026 роки» 

Доповідач: начальник управління молоді та спорту міської ради  

Коряк Е.М. 

34.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021  

№474-14/VIII «Про затвердження Програми розвитку фізичної 

культури і спорту Кам’янської міської територіальної громади  

на 2022–2026 роки» 

Доповідач: начальник управління молоді та спорту міської ради  

Коряк Е.М. 

35.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021  

№467-14/VIII «Про затвердження Комплексної програми «Розвиток 

комунальної аптечної мережі Кам’янської міської територіальної 

громади» на 2022–2024 роки» 



Доповідач: начальник управління охорони здоров’я міської ради  

Мандзюк В.М. 

36.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021  

№466-14/VIII «Про затвердження Комплексної програми «Здоров’я 

населення Кам’янської міської територіальної громади» на 2022–2024 

роки» зі змінами 

Доповідач: начальник управління охорони здоров’я міської ради  

Мандзюк В.М. 

37.  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.06.2022  

№624-20/VIII «Про затвердження Програми надання субвенції  

з бюджету Кам’янської міської територіальної громади районному 

бюджету Кам’янського району для забезпечення окремих видатків 

апарату Кам’янської районної ради у 2022 році, спрямованих  

на виконання її повноважень» зі змінами  

Доповідач: начальник обліково-фінансового відділу – головний 

бухгалтер міської ради Андреєва Н.А. 

38.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021  

№478-14/VIII «Про затвердження Програми підтримки органів 

самоорганізації населення Кам’янської міської територіальної громади 

у виконанні власних повноважень на 2022–2026 роки»  

Доповідач: начальник відділу з питань діяльності органів 

самоорганізації населення та об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків міської ради Родіонова В.В.   

39.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021  

№479-14/VIII «Про затвердження Програми забезпечення діяльності 

органів самоорганізації населення Кам’янської міської територіальної 

громади на 2022–2026 роки»  

Доповідач: начальник відділу з питань діяльності органів 

самоорганізації населення та об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків міської ради Родіонова В.В.   

40.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021  

№480-14/VIII «Про затвердження Програми підтримки об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних 

кооперативів та обслуговуючих кооперативів Кам’янської міської 

територіальної громади на 2022–2026 роки»  

Доповідач: начальник відділу з питань діяльності органів 

самоорганізації населення та об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків міської ради Родіонова В.В. 

41.  Про надання у 2023 році пільг засудженим особам, які відбувають 

покарання в державній установі «Кам’янська виправна колонія (№34)» 



Доповідач: начальник відділу запобігання корупції та взаємодії  

з правоохоронними органами міської ради Лушпай І.М. 

42.  Про звіти депутатів Кам’янської міської ради VIII скликання перед 

виборцями за період 2021–2022 років  

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

43.  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. 

44.  Про затвердження списку присяжних Заводського районного суду 

м.Дніпродзержинська на 2022–2025 роки 

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

45.  Про затвердження списку присяжних Баглійського районного суду 

м.Дніпродзержинська на 2022–2025 роки 

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

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради, керуючий  

справами виконавчого  

комітету міської ради                                         Світлана КОЛІСНІЧЕНКО 

 

 


