
                                                                    ПРОЕКТ 

 

Україна 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

10  сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 26 червня 2018 року                        №10-16  

м.Кам’янка 

 

Про внесення змін до рішення міської ради                                                      

від 28 листопада 2017 року № 1-10 «Про  

затвердження структури виконавчих  

органів ради, загальної чисельності апарату 

 ради та її виконавчих органів » 

 

Відповідно до підпункту 5 пункту 1 статті 26  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська  рада з метою вдосконалення роботи 

виконавчих органів ради, структурування функціональних напрямків 

діяльності, забезпечення ефективності роботи, міська рада 

                                                      ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 28.11.2017 року №1-10 «Про 

затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності 

апарату ради та її виконавчих органів», а саме відділ ЖКГ,будівництва та 

інвестицій та доповнити додаток до рішення наступним пунктом 

№ п/п Назва посади Кількість штатних 

одиниць 

 Начальник відділу 1 

 Спеціаліст –інвестиційний аналітик  1 

 Провідний спеціаліст 1 

 Спеціаліст 1-категорії 1 



 Всього 4 

2. Затвердити загальну чисельність апарату ради та її виконавчих органів   в 

кількості  38  осіб. 

3.Відділу фінансів виконавчого комітету Кам’нської міської ради при перегляді 

міського бюджету на 2018 рік запланувати видатки на фінансування заробітної 

плати новоствореної посади. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покладаю за собою. 

 

Міський голова                                                                                             В.І.Тірон                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проекту рішення Кам’янської міської ради «Про затвердження структури 

виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих 

органів» 

 

           Суб’єктом подання, розробником та доповідачем проекту рішення на 

пленарному засідання міської ради є Пляченко Валерій Васильович-голова 

комісії з питань промисловості, підприємництва, будівництва, благоустрою, 

транспорту та торгівельного обслуговування. 

   З огляду на те що  у виконавчій гілці влади відсутній відділ економіки 

торгівлі та іноваційно-інвестиційної діяльності вбачаю за  необхідність ввести 

спеціаліста до обов’язків  якого входить: 

 - Залучення  підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності 

до участі в комплексному соціально-економічному розвитку ОТГ, здійснення 

організаційно-методичного управління і координація цієї роботи. 

- Аналіз стану і тенденцій економічного і соціального розвитку громади, 

прийняття участі у визначенні його пріоритетів, в проведенні структурних змін, 

а також формуванні напрямків інвестиційної політики . 

- Прогнозуванню і підготовці програм економічного і соціального розвитку 

громади. 

- Забезпечення стратегічного планування, програмування і прогнозування 

економічного і соціального розвитку ОТГ . 

- Контроль забезпечення виконання завдань, визначених Програмою 

соціального і економічного розвитку ОТГ і подання міській раді звіт про хід і 

результати її виконання. 

- Розробка проектів прогнозів економічного і соціального розвитку  на 

середньостроковий період і програми економічного і соціального розвитку на 

короткостроковий період. 

- Розробка пропозицій до проектів місцевого бюджету, які стосуються 

економічного і соціального розвитку міста. 

- Сприяння створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов 

для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на 

території ОТГ , надання консультаційної, інформаційної та іншої допомоги 

суб'єктам підприємницької діяльності. 

- Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, створенню нових 

робочих місць, стимулюванню інвестиційної активності. 



- Розробка проектів комплексних і цільових програм розвитку підприємництва 

та забезпечення реалізації його пріоритетних напрямків на території міста, 

контроль їх виконання. 

- Аналізу результатів фінансово-господарської діяльності  підприємств, які є 

власністю територіальної громади міста. 

 

Що до привабливості  ОТГ 

1. Створення позитивного іміджу Кам’янської громади для залучення 

інвесторів та розширення ринку збуту .  

2. Системи реалізації продукції міських виробників. Розробки інвестиційного 

паспорт міста з використанням норм „бренд бука“. Забезпечити створення 

промоційних продуктів (буклети, презентації, диски, відеоролики тощо) з 

використанням даних інвестиційного паспорту та привабливих відомих 

архітектурних об’єктів. 

3.  Подачі інформації про самостійну підприємницьку діяльність, як 

перспективну форму професійної самореалізації. Надання практичної 

допомоги у відкритті власної справи, формування навичок ведення бізнесу. 

Створення системи навчання підприємців-початківців основам бізнесу та 

регулярне консультування з розробки бізнес-планів, зокрема, соціальних 

підприємств, семінарів за темами щодо основ бізнесу, пошуку ідеї, розробки 

концепції бізнесу, маркетингу тощо з наступним консультаційним 

супроводом розробки інвестиційних проектів та бізнес-планів. 

4. Підтримки соціального підприємництва, зокрема малого підприємництва в 

сільській місцевості. 

5.  Просування системи практичних знань, навичок і ефективних моделей 

фінансової поведінки, які базуються на принципах соціального 

підприємництва. Надання консультаційної допомоги суб’єктам 

господарювання при ініціюванні ними нових муніципальних проектів на 

правах соціального партнерства їх упровадження. 

6. Навчання підприємців навичкам соціального підприємництва з розробкою 

бізнес-планів. 

7. Збільшення питомої ваги підприємців міста, які працюють за принципами 

соціального підприємництва. 

8. Створення консультаційного центру для малого підприємництва . 

 

В секторі промисловість 

9. Плану заходів робочої групи по прийому та передачі об’єктів Кам’янського 

СГК на баланс міскої ради, житлового фонду,об’єктів соціальної сфери та 

інвестиційні пропозиції щодо виробництва біоєтанолу. 

10. Пропозиції щодо подальшого розвитку інфраструктурних об’єктів 

Кам’янського СГК. 



11.  Створення логістичного центру (індустріального парку) з метою залучення 

в нього інвесторів та нових промислових підприємств, зокрема з переробки 

сільськогосподарських продуктів.  

12. Інтеграції логістичних можливостей Кам’янської ОТГ у міжрегіональні, 

всеукраїнські і міжнародні логістичні інноваційні проекти. 

13. Визначити перелік потенційних для реконструкції (переобладнання) старих 

підприємств (наприклад: територія цукрового заводу,  спиртогорілчаний 

комбінат і т.д.) з метою їх розвитку або відновлення роботи (зустрічі з 

власниками та керівництвом підприємств, визначення головних проблем, 

спільного плану дій щодо пошуку коштів для реконструкції та участі міської 

ради у цьому процесі). 

 

В секторі СОК 

 

14. Популяризації місцевих виробників продуктів харчування. Створення 

сприятливих умов для реалізації сільськогосподарської продукції 

(фермерських ринків), забезпечення фермерів пріоритетними місцями на 

ринках. 

15. Підтримки соціального підприємництва, зокрема малого підприємництва в    

сільській місцевості. 

16. Залучення громадян до заготівельної роботи. 

 

В секторі туризм 

17. Ефективного використання природного та історико-культурного потенціалу 

території громади шляхом запровадження реалізації потенціалу лікувально-

оздоровчого, культурно-пізнавального, спортивно-оздоровчого, бізнес-

туризму та зеленого туризму. Проведення інвентаризації рекреаційно-

туристичних зон та екологічних  зон.  Застосування об’єктів культурної 

спадщини для провадження туристичної діяльності 

18. Проведення моніторингу по сільських радах щодо виявлення потенційних 

надавачів послуг з сільського „зеленого“ туризму та створення нових 

туристичних маршрутів. 


