КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 11.06.2018 № 51 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 27.06.2018 о 10.00 у сесійній
залі міської ради.
2. Внести на розгляд сесії проекти:
1) «Про затвердження плану роботи міської ради на II півріччя 2018 року»;
2) «Про затвердження Програми «Краматорськ – комфортне та безпечне місто» на
2018-2023 роки»;
3) «Про затвердження Положення про управління праці та соціального захисту
населення Краматорської міської ради в новій редакції»;
4) «Про внесення змін та доповнень до плану діяльності міської ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2018 рік, затвердженого рішенням міської ради від
22.11.2017№ 30/VII-434»;
5) «Про затвердження міської Програми забезпечення заходів з підготовки
територіальної оборони міста Краматорська на 2018-2019 роки»;
6) «Про затвердження Угоди про передачу коштів позики між Міністерством
фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України, Краматорською міською радою та Управлінням капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради від
07.05.2018 №13010-05/62»;
7) «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста
Краматорська на 2018 рік, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 №31/VII-508
(зі змінами)»;
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8) «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 31/VII-507 «Про
міський бюджет на 2018 рік (зі змінами)»;
9) «Про затвердження заходів щодо виконання у 2018 році програми посилення
охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю на території міста Краматорська
«Правопорядок 2015-2020», затвердженої рішенням міської ради від 24.06.2015 №50/VI153»;
10) «Про умови оплати праці міського голови»;
11) «Про умови оплати праці заступників міського голови, секретаря міської ради
та керуючого справами виконкому міської ради»;
12) «Про встановлення середнього розміру кошторисної заробітної плати при
визначенні вартості об’єктів будівництва згідно з показником середнього рівня складності
робіт в будівництві (3,8) у 2018 році»;
13) « Про надання матеріальної допомоги мешканцям міста»;
14) «Про внесення змін до Програми реформування і розвитку житловокомунального господарства міста Краматорська на 2015-2018 роки»;
15) «Про внесення змін та доповнень в додаток до Програми благоустрою міста на
2015-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 10.12.2014 №30/VII-267 (зі
змінами та доповненнями)»;
16) «Про надання права КП «Служба єдиного замовника» житлово-комунального
господарства м. Краматорська на використання та реалізацію деревини, що утворюється
при видаленні дерев»;
17) «Про надання доручення Донецькій обласній державній адміністрації, обласній
військово-цивільній адміністрації на передачу в оренду, концесію або під заставу об’єктів
комунальної власності»;
18) «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення
вакантної посади керівника комунального закладу загальної середньої освіти»;
19) «Про створення комунальної установи
Краматорської міської ради Донецької області»;

«Інклюзивно-ресурсний

центр

20) «Про затвердження комплексних заходів фінансової підтримки первинної
медицини та її розвиток у місті Краматорську на 2018 рік»;
21) «Про внесення змін до Програми будівництва, реконструкції, реставрації та
капітального ремонту об’єктів інфраструктури м. Краматорська на 2017-2020 роки,
затвердженої рішенням міської ради від 22.11.2017 №30/VII-459»;
22) «Про підтримку електронної петиції щодо приведення в належний стан парку
«Ювілейний», ставку та фонтану»;
23) «Про припинення права користування земельними ділянками»;
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24) «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у
користування»;
25) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у користування»;
26) «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
та передачу земельних ділянок в оренду»;
27) «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
та передачу земельних ділянок в постійне користування»;
28) «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу земельних
ділянок в оренду»;
29) «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)»;
30) «Про внесення змін до окремих рішень міської ради щодо регулювання
земельних відносин»;
31) «Про втрату чинності деяких рішень міської ради»;
32) «Про поновлення договорів оренди землі»;
33) «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»;
34) «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»;
35) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність та користування громадянам»;
36) «Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою
щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність та
користування громадянам»;
37) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства»;
38) «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»;
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39) «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж
земельної ділянки несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності»;
40) «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;
41) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність шляхом продажу»;
42) «Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості)»;
43) «Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду»;
44) «Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності»;
45) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
приватної власності, цільове призначення якої змінюється, та зміну цільового призначення
земельної ділянки, що перебуває у власності»;
46) «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення»;
47) «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.11.2016 № 16/VII-524 «Про
затвердження складу міської комісії з розгляду земельних спорів у межах населених
пунктів міста Краматорська та положення про неї».
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 15.06.2018.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря міської
ради Ошурка Д.В.

Міський голова

А.В. Панков

