КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
	
16 січня 2021 року № 21-р

Про скликання 4 сесії Кам’янець-Подільської міської ради VІІІ скликання

Відповідно до пункту 8 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Скликати 4 сесію міської ради VІІІ скликання 09 лютого 2021 року о 10-00 годині в залі засідань Кам’янець-Подільської міської ради за адресою майдан Відродження, 1.
2. На розгляд сесії внести наступні питання:
	Про затвердження Положення про фінансове управління Кам'янець-Подільської міської ради.

Про затвердження Положення про цільовий фонд соціально-економічного розвитку Кам’янець-Подільської міської територіальної громади.
Про затвердження Положення про фонд охорони навколишнього природного середовища Кам’янець-Подільської міської територіальної громади.
Про порядок планування та використання коштів бюджету розвитку Кам’янець-Подільської міської територіальної громади.
Про затвердження Програми залучення інвестицій в економіку Кам’янець-Подільської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки.
Про внесення доповнень до рішення третьої сесії міської ради від 22.12.2020 № 3/3.
Про затвердження Цільової програми створення та впровадження  містобудівного кадастру Кам’янець-Подільської міської територіальної громади на 2021-2022 роки.
Про затвердження звіту про виконання Цільової програми захисту населення і території міста Кам’янця-Подільського від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016 – 2020 роки (зі змінами та доповненнями).
Про затвердження Цільової програми захисту населення і території Кам’янець-Подільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021 – 2025 роки.
Про затвердження Цільової програми забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Кам’янець-Подільській міській територіальній громаді на 2021 – 2025 роки.
Про затвердження Комплексної програми спільних дій Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області та Кам'янець-Подільської міської ради щодо профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Кам'янець-Подільської міської територіальної громади на 2021-2025 роки.
Про затвердження Програми сприяння якісній бойовій підготовці військовій частині 3053 Національної гвардії України, яка розташована на території міста Кам’янця-Подільського на 2021-2025 роки.
Про затвердження Програми сприяння роботі Кам’янець-Подільського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо перевезення громадян, що направляються для проходження строкової військової служби, військової служби за контрактом у Збройні Сили України, та військовозобов’язаних, що призиваються на навчальні збори у 2021 році.
Про затвердження звіту про виконання у 2020 році Програми підтримки книговидання місцевих авторів та популяризації української книги в місті Кам'янці-Подільському на 2018-2020 роки.
Про затвердження звіту про виконання у 2020 році Програми підготовки і проведення культурно-мистецьких масових заходів в м. Кам'янці-Подільському.
Про затвердження звіту про виконання у 2020 році Програми підтримки обдарованих дітей, дитячих та молодіжних творчих колективів комунальних установ міста Кам'янця-Подільського.
Про затвердження звіту про виконання Програми «Популяризація популяризації туристичного потенціалу міста Кам’янця-Подільського на 2016-2020 роки» в новій редакції» за 2020 рік.
Про затвердження звіту про виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті на 2017-2021 роки за 2020 рік.
Про затвердження звіту про виконання Програми розвитку молодіжної політики міста Кам’янець-Подільського до 2020 року «Молодь міста» в новій редакції за 2020 рік.
Про затвердження переліку закладів культури базової мережі Кам'янець-Подільської міської територіальної громади.
Про затвердження Положення про департамент гуманітарної політики Кам’янець-Подільської міської ради.
Про зміну засновника Довжоцького дошкільного навчального закладу «Веселка» Хмельницької області Кам'янець-Подільського району.
Про прийняття у комунальну власність Кам’янець-Подільської міської ради Довжоцького навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, колегіум" Кам'янець-Подільської районної ради Хмельницької області, майнового комплексу та іншого майна.
Про зміну засновника Зіньковецького дошкільного навчального закладу «Колобок».
Про зміну засновника Княгининського дошкільного навчального закладу «Краплинка» загального розвитку Хмельницької області Кам'янець-Подільського району.
Про зміну засновника Колибаївський дошкільного навчального закладу «Янголятко» Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.
Про зміну засновника Колибаївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Колибаївської сільської ради  Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.
Про зміну засновника Лісковецького дошкільного навчального закладу «Лісовичок» загального розвитку Хмельницької області Кам'янець-Подільського району.
Про прийняття у комунальну власність Кам’янець-Подільської міської ради Лісковецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Кам'янець-Подільської районної ради Хмельницької області, майнового комплексу та іншого майна.
Про прийняття у комунальну власність Кам’янець-Подільської міської ради Нагорянської початкової школи Кам'янець-Подільської районної ради Хмельницької області, майнового комплексу та іншого майна.
Про зміну засновника Острівчанського дошкільного навчального закладу «Барвінок».
Про зміну засновника Рихтецького дошкільного навчального закладу «Пізнайко» загального розвитку Хмельницької області Кам'янець-Подільського району.
Про прийняття у комунальну власність Кам’янець-Подільської міської ради Рихтівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Кам'янець-Подільської районної ради Хмельницької області майнового комплексу та іншого майна.
Про зміну засновника Ходоровецького дошкільного навчального закладу «Ромашка» Кам'янець-Подільської району Хмельницької області.
Про зміну засновника Ходоровецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Колибаївської сільської ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.
Про уповноваження посадових осіб виконавчих органів міської ради для здійснення представництва інтересів Кам’янець-Подільської міської ради в місцевих судах, апеляційних судах та в Верховному суді.
Про затвердження Програми фінансування підготовки та проведення земельних торгів у формі аукціону і викупу земельних ділянок в місті Кам’янці-Подільському  на 2021 рік.
Земельні питання (читайте на сайті міської ради kam-pod.gov.ua).
	Про затвердження першого заступника міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів Кам’янець-Подільської міської ради VІІІ скликання та керуючого справами виконавчого комітету міської ради.
Про затвердження Положення про старосту.
Про затвердження старост.
Про обрання на посаду секретаря Кам’янець-Подільської міської ради VІІІ скликання.
Про утворення виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради VІІІ скликання та його кількісний склад.
Про затвердження персонального складу виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради VІІІ скликання.
Про затвердження складу комісії по відбору програм (проектів) для фінансування їх з бюджету розвитку Кам’янець-Подільської міської територіальної громади.
	Різне.
3. Відділу з обслуговування міської ради оприлюднити через засоби масової інформації повідомлення про скликання 4 сесії міської ради VІІІ скликання та здійснити організаційне і матеріально-технічне забезпечення підготовки та проведення сесії.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова	Михайло ПОСІТКО

