
 

КАМ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

   08.07.2020  №     246-р            

 

Про організацію святкування  

270-річчя від дня заснування  

міста Кам’янське у 2020 році 

 

 З метою організації святкування 270-річчя від дня заснування  

міста Кам’янське, збереження та пропагування історико-культурних традицій 

міста, організації змістовного дозвілля населення, розглянувши службову 

записку департаменту з гуманітарних питань міської ради (вх. від 18.06.2020 

№12-14/1111), керуючись ч.8 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування  в Україні»,  

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

 1. Організувати святкування 270-річчя від дня заснування міста 

Кам’янське у вересні 2020 року (за уточненням дати). 

 2. Затвердити: 

 2.1. Склад організаційного комітету з питань підготовки та святкування 

270-річчя  від дня заснування міста Кам’янське (додаток 1). 

 2.2. Заходи щодо підготовки та святкування 270-річчя від дня заснування 

міста Кам’янське (додаток 2). 

 3. Департаменту фінансів міської ради забезпечити фінансування 

проведення заходів в межах кошторисів розпорядників бюджетних коштів, 

затверджених на зазначені цілі на 2020 рік.  

 4. Департаменту з гуманітарних питань міської ради узагальнену 

інформацію про виконання цього розпорядження надати у встановленому 

порядку до 10.10.2020. 

 5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 

Завгородню Т.Ж.                                                                           

 

 

Міський голова                                                                       Андрій БІЛОУСОВ 
 



  

Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від    08.07.2020   №   246-р   

 

Склад 

організаційного комітету з питань підготовки та святкування  

270-річчя від дня заснування міста Кам’янське  

 

 

БІЛОУСОВ 

Андрій Леонідович 

- Кам’янський міський голова, голова 

організаційного комітету  

ЧЕРНИШОВ 

Олександр Анатолійович                       

- перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради, 

заступник голови організаційного комітету 

ІЛЛАРІОШИНА 

Наталія Анатоліївна 

- начальник відділу культури департаменту  

з гуманітарних питань міської ради, секретар 

організаційного комітету 

БУЛАНОВА 

Наталія Миколаївна 

- директор  КЗ «Музей історії міста Кам`янське» 

КМР 

ВЕЛИКОДНА 

Ірина Володимирівна 

- директор КВНЗ «Кам’янський музичний 

коледж» ДОР (за згодою) 

ГАЛКІН 

Олександр Васильович 

- директор КП КМР «Лівобережний парк»  

ГУРСЬКА  

Марина Гарріївна 

- директор департаменту муніципальних послуг 

та регуляторної політики міської ради 

ДЕНИСЮК 

Лариса Анатоліївна 

- директор  КЗ  «Централізована бібліотечна 

система м.Кам’янського» КМР 

ЗАВГОРОДНЯ 

Тетяна Жоржівна 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради 

ЗАДОРОЖНІЙ 

Ігор Вікторович 

- начальник відділу інформаційної діяльності  

та взаємодії з громадськістю міської ради 

ЗАЛЕВСЬКИЙ 

Олександр Юрійович 

- секретар міської ради 

КОЛІСНІЧЕНКО  

Світлана Сергіївна 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради, керуючий 

справами  виконавчого комітету міської ради 

КОРЯК 

Едуард Миколайович 

- начальник управління молоді та спорту міської 

ради 
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КТІТАРОВА 

Наталія Володимирівна 

- начальник управління охорони здоров’я 

міської ради 

КУРОПЯТНИКОВА 

Галина Володимирівна 

- директор КП КМР «Міська інформаційна 

служба»  

КУДІНА 

Маргарита Андріївна 

- директор – художній керівник  

КЗ «Академічний музично-драматичний  

театр ім.Лесі Українки м.Кам’янського» КМР 

ЛУШПАЙ 

Ігор Михайлович 

- начальник відділу запобігання корупції  

та взаємодії з правоохоронними органами 

міської ради 

МАКСИМЕНКО 

Олег Олегович 

- директор департаменту житлово-комунального 

господарства та будівництва міської ради 

ОНИЩЕНКО  

Тетяна Яківна  

- директор департаменту з гуманітарних питань 

міської ради 

ПІНЧУК 

Андрій Анатолійович                

- начальник Кам’янського  відділу поліції 

ГУ Національної поліції в Дніпропетровській 

області (за погодженням) 

ПОСИЛАЄВА  

Олена Данилівна 

- директор департаменту соціальної політики 

міської ради 

САМОХВАЛОВА 

Анна Вікторівна 

- директор КП КМР «Центральний парк 

культури та відпочинку»  

САУСЬ 

Костянтин Вікторович 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради 

СОКУРЕНКО  

Жаннета Вікторівна 

- директор КЗ КМР «Кіноконцертний зал «МИР»  

ШЕВЧЕНКО 

Лариса Федорівна 

- директор департаменту фінансів міської ради 

ЯРЕМА 

Володимир Петрович 

- начальник Кам’янського ГУ ДСНС України  

у Дніпропетровській області, полковник 

служби цивільного захисту (за погодженням) 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих  

органів міської ради, керуючий  

справами виконавчого  

комітету міської ради                                                 Світлана КОЛІСНІЧЕНКО 



 

Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від   08.07.2020  №   246-р  

 

Заходи 

щодо підготовки та святкування 270-річчя від дня заснування міста Кам’янське 

 

№ 

п/п 
Назва заходу Строк виконання Відповідальний Виконавець 

1.  Організація благоустрою території міста та приведення  

в належний санітарний стан місць до і після проведення 

святкових заходів 

вересень  

2020 року  

(за уточненням 

дати) 

Саусь К.В. 

 

Максименко О.О. 

 

2.  Підведення підсумків відкритого конкурсу на створення 

логотипу свята «270-та річниця з дня заснування міста 

Кам’янське» 

до 10.07.2020 Завгородня Т.Ж. 

 

 

Онищенко Т.Я. 

 

 

3.  Організація і проведення першого міського конкурсу 

відеороликів «В об’єктиві Кам’янське» 

 

Підведення підсумків конкурсу, відзначення переможців  

з виплатою грошової винагороди 

до 01.09.2020 

 

 

вересень 2020 року  

(за уточненням 

дати) 

Завгородня Т.Ж. 

 

 

 

Онищенко Т.Я. 

Ілларіошина Н.А. 

 

 

4.  Презентація оновленого Гімну міста Кам’янське вересень 2020 року  

(за уточненням 

дати) 

Завгородня Т.Ж. Онищенко Т.Я. 

Ілларіошина Н.А. 

Кудіна М.А. 

5.  Виготовлення вітальних постерів, бігбордів з привітанням 

міського голови мешканців міста з 270-річчям міста 

Кам’янське 

до 05.09.2020 Залевський О.Ю. Чаленко А.І. 
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№ 

п/п 
Назва заходу Строк виконання Відповідальний Виконавець 

6.  Організація святкового оформлення міста (рекламоносії, 

вхідні групи, вітрини магазинів, вулиці, міський транспорт 

тощо) 

до 05.09.2020 

 

Щербатов Д.О. 

Саусь К.В. 

 

Гурська М.Г. 

Конельський Д.П. 

 

7.  Підготовка циклу публікацій з історії заснування  

та становлення міста Кам’янське для розміщення в ЗМІ 

серпень – вересень 

2020 року 

Завгородня Т.Ж. 

 

Онищенко Т.Я. 

Ілларіошина Н.А. 

Буланова Н.М. 

8.  Публікація матеріалів щодо висвітлення  

в ЗМІ ювілейних святкових заходів та анонсування плану 

проведення  

серпень – вересень 

2020 року 

Колісніченко С.С. Задорожній І.В. 

9.  Забезпечення виготовлення сувенірної, друкованої, 

поліграфічної продукції, нагородної атрибутики, придбання 

повітряних кульок, квітів тощо та оплата зазначених послуг 

липень – вересень 

2020 року 

Завгородня Т.Ж. 

 

 

Онищенко Т.Я. 

Ілларіошина Н.А. 

 

10.  Виготовлення стендів, конструкцій, виставкового 

обладнання, фото зон для оформлення майдану Петра 

Калнишевського та святкових майданчиків міста під час 

проведення заходів та оплата зазначених послуг 

липень – вересень 

2020 року 

Завгородня Т.Ж. 

 

 

Онищенко Т.Я. 

Ілларіошина Н.А. 

 

11.  Виготовлення відеоролику про місто. Оплата зазначених 

послуг 

до 05.09.2020 Завгородня Т.Ж. 

 

Колісніченко С.С. 

Онищенко Т.Я. 

Ілларіошина Н.А. 

Куропятникова Г.В. 

12.  Подання кандидатур для нагородження з нагоди 270-річчя 

міста Кам’янське 

до 05.09.2020 Колісніченко С.С. Кочетова Л.М. 

Керівники 

виконавчих органів 

міської ради 

13.  Організація церемонії нагородження під час проведення 

урочистостей 

вересень 2020 року 

(за уточненням 

дати) 

Колісніченко С.С. Кочетова Л.М. 
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№ 

п/п 
Назва заходу Строк виконання Відповідальний Виконавець 

14.  Урочисте відкриття об’єктів інфраструктури міста 

 

вересень 2020 року 

(за окремим 

графіком) 

Чернишов О.А. 

 

Завгородня Т.Ж. 

Саусь К.В. 

 

Єрмоленко Г.В. 

Ктітарова Н.В. 

Онищенко Т.Я. 

Коряк Е.М. 

Максименко О.О. 

15.  Підготовка списків почесних громадян міста, міських голів 

минулих років, керівників підприємств, ветеранів,  

які візьмуть участь в урочистій зустрічі з міським головою  

з нагоди святкування 270-річчя міста Кам’янське, організація  

їх запрошення 

до 05.09.2020 Завгородня Т.Ж. 

 

 

Колісніченко С.С. 

 

Посилаєва О.Д. 

 

 

Руднєва С.О. 

 

16.  Підготовка сценарію урочистої зустрічі міського голови  

із почесними громадянами міста, міськими головами 

минулих років, керівниками підприємств, ветеранами тощо з 

нагоди святкування 270-річчя міста Кам’янське  

до 10.09.2020 Завгородня Т.Ж. Онищенко Т.Я. 

Ілларіошина Н.А. 

Кудіна М.А. 

17.  Організація та проведення: 

 

- урочистого відкриття свята з показом тематичної ювілейної  

програми від театру; 

- святкового флеш-мобу «З любов’ю до рідного міста!»; 

- театралізованого етно-музейного перфомансу «Входини. 

Коли минуле оживає» з презентацією мультимедійного 

проєкту «Як народжувалося місто» в оновленому кінозалі  

КЗ «Музей історії міста Кам`янське» КМР;  

- презентації книги «Белые пятна истории Каменского-

Днепродзержинска» (О.Слоневський, О.Мороз); 

- виставки робіт учнів художньої школи «Перлина 

вересень 2020 року 

(за уточненням 

дати) 

 

Завгородня Т.Ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онищенко Т.Я. 

Ілларіошина Н.А. 

 

Кудіна М.А. 

 

Буланова Н.М. 

 

 

 

Денисюк Л.А. 

 

Кіяшко С.В. 



Продовження додатка 2 

4 

  

№ 

п/п 
Назва заходу Строк виконання Відповідальний Виконавець 

Придніпров’я – Миколаївський розпис»; 

- роботи локацій «Рідне місто моє +Я» на майдані Петра 

Калнишевського; 

- тематичного КВЕСТУ серед молоді міста «Знай історію – 

твори щасливе майбутнє»;  

- чемпіонату міста з шашок-64 серед «юних надій»; 

- танцювально - розважального заходу «Кам’янське на стилі» 

(показові виступи провідних танцювальних колективів міста) 

- роботи локації «Місто дитячих посмішок» у центральному 

парку культури та відпочинку; 

- роботи локації «Настрій зі смаком кави» (уздовж 

вул.Медичної); 

 

- концертної програми творчих колективів міста і гостей 

свята на майдані Петра Калнишевського; 

- феєрверку 

 

 

 

Саусь К.В. 

 

 

 

 

 

 

Завгородня Т.Ж. 

 

Щербатов Д.О. 

Саусь К.В. 

 

 

 

Коряк Е.М. 

Кузьменко Н.В. 

Самохвалова А.В. 

 

 

 

 

Онищенко Т.Я. 

Ілларіошина Н.А. 

Гурська М.Г. 

Коряк Е.М. 

18.  Проведення урочистої церемонії нагородження номінантів 

міського проєкту «Успішна жінка – успішна громада», 

придбання та оплата подарунків, пам’ятних статуеток  

та квіткової продукції   

вересень 2020 року 

(за уточненням 

дати) 

Завгородня Т.Ж. Онищенко Т.Я. 

Ілларіошина Н.А. 

Кудіна М.А. 

19.  Відкриття Алеї творчості у сквері від монументу «Прометей» 

до «Майдану Героїв» з організацією роботи локації «Ярмарок 

творчості», забезпечення сценічним, звукотехнічним 

обладнанням та оплата зазначених послуг 

вересень 2020 року 

(за уточненням 

дати) 

Завгородня Т.Ж. Онищенко Т.Я. 

Ілларіошина Н.А. 

20.  Організація виступу артистів під час проведення святкового 

концерту на майдані Петра Калнишевського, забезпечення 

вересень 2020 року 

(за уточненням 

Саусь К.В. 

 

Коряк Е.М. 
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№ 

п/п 
Назва заходу Строк виконання Відповідальний Виконавець 

роботи ведучого та здійснення оплати дати) 

21.  Організація виступу Одеського вуличного театру «Парк 

живих фігур» на майдані Петра Калнишевського та оплата 

зазначених послуг 

вересень 2020 року 

(за уточненням 

дати). 

Завгородня Т.Ж. Онищенко Т.Я. 

Ілларіошина Н.А. 

22.  Організація та проведення концертної програми за участю 

акторів КЗ «Академічний музично-драматичний театр  

ім.Лесі Українки м.Кам’янського» КМР, творчих колективів 

та гостей міста, оплата зазначених послуг 

вересень 2020 року 

(за уточненням 

дати) 

Завгородня Т.Ж. Онищенко Т.Я. 

Ілларіошина Н.А. 

Кудіна М.А. 

23.  Забезпечення безперебійної подачі електричного струму  

на майдані Петра Калнишевського та майданчиках міста  

для забезпечення звукового супроводження святкових 

концертних програм  

вересень 2020 року 

(за уточненням 

дати) 

Саусь К.В. Максименко О.О. 

24.  Забезпечення сценічним, звуко- та світлотехнічним,  

відеопроекційним обладнанням святкового концерту  

на майдані Петра Калнишевського та майданчиках міста, 

здійснення оплати зазначених послуг 

вересень 2020 року 

(за уточненням 

дати) 

Саусь К.В. 

Завгородня Т.Ж. 

Коряк Е.М. 

Онищенко Т.Я. 

Ілларіошина Н.А. 

Галкін О.В. 

25.   Організація проведення міського фестивалю «Леді  

на велосипеді» та здійснення оплати зазначених послуг 

 

вересень 2020 року 

(за уточненням 

дати) 

Завгородня Т.Ж. Онищенко Т.Я. 

Ілларіошина Н.А. 

Сокуренко Ж.В. 

26.  Організація проведення привітання молодих пар, 

які реєструють шлюб, виготовлення вітальних листівок, 

придбання пам’ятних подарунків та здійснення оплати 

зазначених послуг 

вересень 2020 року 

(за уточненням 

дати) 

Саусь К.В. 

Завгородня Т.Ж. 

Коряк Е.М. 

Онищенко Т.Я. 

Ілларіошина Н.А. 

27.  Організація проведення святкового феєрверку та здійснення 

оплати зазначених послуг 

вересень 2020 року 

(за уточненням 

дати) 

Завгородня Т.Ж. Онищенко Т.Я. 

Ілларіошина Н.А. 
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28.  Забезпечення транспортними послугами для організації  

проведення святкової програми та здійснення оплати 

вересень 2020 року 

(за уточненням 

дати) 

Завгородня Т.Ж. Онищенко Т.Я. 

Ілларіошина Н.А. 

29.  Організація концертно-розважальної програми на базі  

КП КМР «Лівобережний парк», забезпечення сценічним, 

звуко- та світлотехнічним обладнанням, здійснення оплати 

зазначених послуг 

вересень 2020 року 

(за уточненням 

дати) 

Завгородня Т.Ж. Онищенко Т.Я. 

Ілларіошина Н.А. 

Галкін О.В. 

30.  Організація та проведення тематичних заходів, присвячених 

святкуванню 270-річчя міста Кам’янське, на базі закладів 

освіти, культури та спорту 

вересень 2020 року Завгородня Т.Ж. 

 

 

Саусь К.В. 

Онищенко Т.Я. 

Живага О.А. 

Ілларіошина Н.А. 

Коряк Е.М. 

31.  Організація проведення міської соціальної акції «Свято 

нового життя» з привітанням немовлят, народжених у день 

святкування дня міста, на базі пологового відділення 

Комунального некомерційного підприємства КМР «Міська  

лікарня №9»  

вересень 2020 року 

(за уточненням 

дати) 

Завгородня Т.Ж. 

Чернишов О.А. 

Посилаєва О.Д. 

Ктітарова Н.В. 

32.  Організація безперебійної роботи транспорту під час 

святкування 270-річчя міста Кам’янське  

вересень 2020 року 

(за уточненням 

дати) 

Саусь К.В. Конельський Д.П. 

33.  Забезпечення чергування бригад швидкої медичної допомоги 

у місцях проведення святкових заходів 

вересень 2020 року 

(за уточненням 

дати) 

Чернишов О.А. Ктітарова Н.В. 

34.  Забезпечення перекриття транспортного руху  

(за необхідністю), інформування населення щодо об’їзду 

транспортними засобами міста території проведення заходів 

вересень 2020 року 

(за уточненням 

дати) 

Колісніченко С.С. 

Пінчук А.А. 

(за згодою) 

Саусь К.В. 

Лушпай І.М. 

За визначенням 

відповідального 

Конельський Д.П. 
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35.  Організація належної безпеки руху транспорту  

та пішоходів, охорони громадського порядку, дотримання 

правил безпеки під час проведення святкових заходів  

та феєрверку  

вересень 2020 року 

(за уточненням 

дати) 

Саусь К.В. 

Колісніченко С.С. 

Чернишов О.А. 

Пінчук А.А. 

(за згодою) 

Ярема В.П. 

(за згодою) 

Конельський Д.П. 

Лушпай І.М. 

Байдуж В.А. 

За визначенням 

відповідального 

За визначенням 

відповідального 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих органів  

міської ради, керуючий справами   

виконавчого комітету міської ради                                                                                                             Світлана КОЛІСНІЧЕНКО  

 

 


