КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 04.12.2018 № 108 р
м. Краматорськ
Про скликання чергової сесії
міської ради VII скликання
Згідно з Регламентом міської ради та керуючись ст. 42, ст. 46 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні»,
РОЗПОРЯДЖУЮСЬ:
1. Скликати чергову сесію міської ради VII скликання 20.12.2018 о 10.00 у сесійній
залі міської ради.
2. Внести на розгляд сесії проекти:
1) «Про затвердження плану роботи міської ради на I півріччя 2019 року»;
2) «Про міський бюджет на 2019 рік»;
3) «Про затвердження програми економічного і соціального розвитку міста
Краматорська на 2019 рік»;
4) «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста
Краматорська на 2018 рік, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 № 31/VII-508
(зі змінами)»;
5) «Про звільнення служби у справах дітей від сплати державного мита у 2019 році»;
6) «Про передачу об'єкту та витрат по ньому комунальному підприємству «ДРУАС»;
7) «Про внесення доповнення до рішення міської ради від 22.02.2017 № 19/VІІ-46
«Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території
міста Краматорська»;
8) «Про внесення змін та доповнень в додаток до Програми благоустрою міста на
2015-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 10.12.2014 № 44/VI-267 (зі змінами
та доповненнями)»;
9) Про розгляд петиції Федонюка С.І. щодо зобов'язання управляючої компанії ТОВ
«УК «Ладіс» інформувати мешканців будинків про виконані роботи та їх вартість»;
2

10) «Про надання згоди відділу транспорту, зв’язку та енергетики Краматорської
міської ради на передачу в оренду GPS – пристроїв приймально-передавальне GPS –
обладнання – Радіотермінал В1 910 TREK (Україна) комунальному підприємству
«Краматорське трамвайно-тролейбусне управління»;
11) «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Краматорської міської ради
від 22.04.2014 № 37/VI-88 «Про затвердження Порядку встановлення та експлуатації
квартирних засобів обліку теплової енергії на території м. Краматорська»;
12) «Про затвердження Програми розвитку тепло- та водопостачання м. Краматорська
на 2019-2020 роки»;
13) «Про затвердження звіту з моніторингу виконання заходів Плану дій сталого
енергетичного розвитку міста Краматорська до 2030 року»;
14) «Про розгляд підтриманої петиції Землянської Т.С. щодо надання донорам крові
пільг з проїзду в комунальному електро- та автотранспорті»;
15) Про розгляд підтриманої петиції Погожого В.Г. щодо відкриття ресторану
швидкого харчування компанії «МакДональдз» на території міста Краматорська»;
16) «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2017 №30/VII-444 “Про
затвердження цільової комплексної програми «Програма розвитку освіти на території м.
Краматорська. 2017-2020 роки»;
17) «Про розгляд підтриманої петиції Пасічник І.А. щодо недопущення навчання
дітей у переповнених класах»;
18) «Про затвердження міської Програми популяризації велосипедного спорту»;
19) «Про затвердження міської Програми розвитку культури на 2019-2021 роки»;
20) Про затвердження Програми розвитку та утримання парків культури та
відпочинку м. Краматорська на 2019-2021 роки»;
21) «Про затвердження заходів, спрямованих на соціальний захист населення міста у
галузі охорони здоров'я на 2019 рік»;
22) «Про внесення змін до заходів, спрямованих на соціальний захист населення міста
у галузі охорони здоров’я на 2018 рік, затверджених рішенням міської ради від 22.11.2017 №
30/VІI-448»;
23) «Про затвердження Заходів на 2019-2021 роки щодо профілактики і боротьби з
інфекціями, яких можна запобігти засобами імунопрофілактики»;
24) «Про затвердження Комплексної програми утримання закладів вторинного рівня
надання медичної допомоги та їх розвиток у місті Краматорську на 2019 рік»;
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25) «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медикосанітарної допомоги №1» Краматорської міської ради»;
26) «Про затвердження передавального акту балансових рахунків, матеріальних
цінностей та активів комунальної медичної установи «Міська лікарня № 1» до її
правонаступника, комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 1»
Краматорської міської ради»;
27) «Про затвердження передавального акту балансових рахунків, матеріальних
цінностей та активів комунальної медичної установи «Міська лікарня № 2» до її
правонаступника, комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 2»
Краматорської міської ради»;
28) «Про затвердження передавального акту балансових рахунків, матеріальних
цінностей та активів комунальної медичної установи «Міська лікарня № 3» до її
правонаступника, комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 3»
Краматорської міської ради»;
29) «Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Міська
лікарня №1»;
30) «Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Міська
лікарня №2»;
31) «Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Міська
лікарня №3»;
32) «Про зміну назви Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Краматорської
міської ради на Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Оберіг»
Краматорської міської ради та затвердження Положення про Центр комплексної
реабілітації для дітей з інвалідністю «Оберіг» Краматорської міської ради у новій редакції»;
33) «Про затвердження Програми створення безбар’єрного середовища
життєдіяльності маломобільної групи населення у м. Краматорську на 2019 рік»;
34) «Про припинення права користування земельними ділянками»;
35) «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у користування»;
36) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у користування»;
37) «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та
передачу земельних ділянок в оренду»;
38) «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та
передачу земельних ділянок в постійне користування»;
39) «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок
в оренду»;
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40) «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)»;

41 ) «Про внесення змін до окремих рішень міської ради щодо регулювання земельних
відносин»;
42) «Про втрату чинності деяких рішень міської ради»;
43) «Про поновлення договорів оренди землі»;
44) «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність та
користування земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд та будівництво індивідуального гаражу громадянам»;
45) «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок і
передачу у власність та користування земельних ділянок громадянам для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та будівництва
індивідуального гаражу»;
46) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність та користування громадянам»;
47) «Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність та користування
громадянам»;
48) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства»;
49 ) «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки, проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж
земельної ділянки несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності»;
50) «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу
земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;
51) «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;
52) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність шляхом продажу»;
53) «Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості)»;
54) «Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду»;
55) «Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності»;
56) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
приватної власності, цільове призначення якої змінюється, та зміну цільового призначення
земельної ділянки, що перебуває у власності»;
57) «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення»;
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58) «Про визначення переліку земельних ділянок водного фонду, продаж права оренди
яких здійснюється на конкурентних засадах (земельних торгах) у комплексі із водним
об'єктом».
Інші.
3. Відділу роботи з депутатами (Масаликіна) довести до відома депутатів міської
ради особисто та через засоби масової інформації про скликання чергової сесії міської ради.
4. Відповідальним за підготовку проектів рішень міської ради надати у відділ роботи
з депутатами матеріали, оформлені в установленому порядку, для тиражування та розгляду
на сесії міської ради до 07.12.2018.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря міської
ради Ошурка Д.В.

Міський голова

А.В. Панков

