
 
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

14 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від 26.10.2018 року                                      № 14-10 

м.Кам’янка 
 

 

Про підтримку депутатського звернення   

Кам’янської міської ради VII скликання   

 

Відповідно до Конституції Украйни, статей 43, 49 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад», Регламенту Кам’янської ради VII скликання, Кам’янська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Підтримати депутатське звернення депутатів Кам’янської міської ради  VII 

скликання до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо виділення 

фінансування на приведення загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів до 

вимог нових Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи 

освіти України (додається). 

 

2. Направити депутатське звернення за належністю для відповідного розгляду. 

 

3. Опублікувати дане рішення разом з додатками на офіційному веб-сайті 

Кам’янської  міської ради.  

  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

Кам’янської міської ради з з питань регламенту, депутатської  етики та законності 

питань бюджету та управління комунальним майном. 

 

 

      Міський голова                                                                                                В.І.Тірон 

 

 



 

                                                                           Кабінету Міністрів України 

                                                                             

                                                                           Депутатам Верховної Ради України 

   

                                                                            Депутатів Кам’янської міської ради 

                                                                            Черкаської області  

                                                                            вул. Героїв Майдану, 37, Кам’янка 

                                                                            Черкаська область, 20801 

  

  

  

ЗВЕРНЕННЯ 

  

  

 Депутати Кам’янської міської ради Черкаської області звертаються до Вас з 

проханням щодо виділення фінансування на приведення загальноосвітніх та 

дошкільних навчальних закладів до вимог нових Правил пожежної безпеки для 

навчальних закладів та установ системи освіти України. 

 За попереднім підрахунком на виконання заходів щодо забезпечення пожежної, 

техногенної безпеки і цивільного захисту в закладах освіти та культури Кам’янської 

міської ради потрібно 4  136 610 грн. 

 На сьогодні стоїть питання про застосування заходів реагування у вигляді 

повного зупинення експлуатації Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№1 шляхом знеструмлення електроспоживання та закриття всіх входів (із накладенням 

печаток). При закритті школи 680 учнів  будуть позбавлені права на навчання. 

 Відповідно до ч. ч. 1-3 ст. 3 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 

2145-19, кожен має право на якісну та доступну освіту. Право на освіту включає право 

здобувати освіту впродовж усього життя, право на доступність освіти, право на 

безоплатну освіту у випадках і порядку, встановлених Конституцією та законами 

України. 

 Крім того,  відповідно до положень ст. 53 Конституції України, кожен має право 

на освіту. Повна загальна освіта є обов’язковою. 
  

З повагою 

  

  

Депутати Кам’янської  

міської ради 

23.10.2018 р. 
  

 


