
 

 

 

 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
 

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

26.06.2020 № 237-р 

 

 

Про скликання  

сорок четвертої сесії  

Кам'янської міської ради  

VII скликання 

 
 

Відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб» з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,  

з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 р., 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), керуючись  

пунктами 8, 20 ч.4 ст.42, ч.4 ст.46, ч.8 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

ЗОБОВ'ЯЗУЮ: 

1. Скликати сорок четверту сесію Кам'янської міської ради  

VII скликання. 

2. Провести: 

- засідання постійних комісій міської ради з 30.06.2020 по 09.07.2020; 

- пленарне засідання – 9 липня 2020 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. 

 

 

Секретар міської ради    Олександр ЗАЛЕВСЬКИЙ 

 

 

 



 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

від 26.06.2020 №_237-р______ 

 

 

 

Перелік 

проєктів рішень міської ради, що вносяться на розгляд сесії  

Кам’янської міської ради VІІ скликання 

 

№ 

п/п 
Питання Доповідач 

1.  Про екологічний стан м.Кам’янське та хід 

виконання Екологічної програми  міста 

Кам’янського  на 2016–2020 роки 

Юрій Лисяк 

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 

Галина Єрмоленко 

3.  Про внесення змін до рішення міської ради  

від 02.11.2018 №1247-29/VII «Про затвердження 

Кодексу етики для Кам’янського міського голови  

та депутатів Кам’янської міської ради» 

Ігор Лушпай 

4.  Про внесення доповнень до рішення міської ради 

від 23.02.2018 №992-22/VII «Про затвердження 

переліку адміністративних послуг, які надаються 

через Центр надання адміністративних послуг»  

зі змінами 

Марина Гурська 

5.  Про внесення змін до рішення міської ради  

від 04.10.2019 №1553-36/VII «Про планування 

діяльності міської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2020 рік» зі змінами 

Марина Гурська 

6.  Про внесення змін до рішення міської ради  

від 23.02.2018 №1024-22/VII «Про затвердження 

Міської комплексної програми сприяння 

розвитку об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків у місті Кам’янське  

на 2018–2022 роки» зі змінами 

Дмитро Губський 

7.  Про внесення змін до рішення міської ради  

від 02.11.2018 №1215-29/VII «Про затвердження 

Ігор Задорожній 



№ 

п/п 
Питання Доповідач 

Програми розвитку та діяльності комунальної 

установи «Центр молодіжних ініціатив» 

Кам’янської міської ради» 

8.  Про надання дозволу на списання комунального 

майна 

Максим Калмиков 

9.  Про затвердження Технічної документації  

з нормативної грошової оцінки земель міста 

Кам’янське станом на 01.01.2020 

Максим Калмиков 

10.  Про зняття з контролю рішень міської ради,  

які виконані у І півріччі 2020 року 

Наталія Чернець 

11.  Про затвердження інвестиційного меморандуму 

№134М від 22.06.2020 року 

Олег Максименко 

12.  Про затвердження інвестиційного меморандуму 

№135М від 22.06.2020 року 

Олег Максименко 

13.  Про затвердження ліквідаційного балансу 

адміністрації Заводського району Кам’янської 

міської ради 

Андрій Тарадін 

14.  Про припинення комунального закладу 

«Міжшкільний ресурсний центр» Кам’янської 

міської ради 

Тетяна Онищенко 

15.  Про затвердження статуту Комунального 

некомерційного підприємства Кам’янської 

міської ради «Міська лікарня №5» в новій 

редакції 

Максим Калмиков 

16.  Про внесення змін до відомостей Комунального 

початкового спеціалізованого мистецького 

навчального закладу «Дитяча музична школа №1 

м. Кам’янського» Кам’янської міської ради 

Максим Калмиков 

17.  Про внесення змін до відомостей Комунального 

початкового спеціалізованого мистецького 

навчального закладу «Дитяча музична школа №3 

м. Кам’янського» Кам’янської міської ради 

Максим Калмиков 

18.  Про внесення змін до відомостей Комунального 

початкового спеціалізованого мистецького 

навчального закладу «Дитяча музична школа №5 

м. Кам’янського» Кам’янської міської ради 

Максим Калмиков 



№ 

п/п 
Питання Доповідач 

19.  Про внесення змін до відомостей Комунального 

початкового спеціалізованого мистецького 

навчального закладу «Дитяча музична школа №6 

м. Кам’янського» Кам’янської міської ради 

Максим Калмиков 

20.  Про внесення змін до відомостей Комунального 

початкового спеціалізованого мистецького 

навчального закладу «Лівобережна школа 

мистецтв м. Кам’янського» Кам’янської міської 

ради 

Максим Калмиков 

21.  Про внесення змін до відомостей Комунального 

початкового спеціалізованого мистецького 

навчального закладу «Дитяча художня школа  

ім. І.Г.Першудчева м. Кам’янського» 

Кам’янської міської ради 

Максим Калмиков 

22.  Про внесення змін до відомостей Комунального 

навчального закладу культури «Школа мистецтв 

м. Кам’янського» Кам’янської міської ради 

Максим Калмиков 

23.  Про внесення змін до рішення міської ради  

від 24.02.2017 №663-14/VII «Про затвердження 

положення про відділ запобігання корупції  

та взаємодії з правоохоронними органами 

Кам’янської міської ради» 

Ігор Лушпай 

24.  Про затвердження положення про сектор 

режимно-секретної, оборонно-мобілізаційної 

роботи та військового обліку Кам’янської 

міської ради 

Анатолій Хабаров 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради, керуючий  

справами виконавчого комітету  

міської ради             Світлана КОЛІСНІЧЕНКО 
         

 

     


