КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 12.03.2019 № 16р
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 22.03.2019 о 10.00 у сесійній
залі міської ради.
2. Внести на розгляд сесії проекти:
1) «Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Краматорська» Волошиній
Наталії Євгенівні»;
2) «Про внесення змін до списку присяжних Краматорського міського суду
Донецької області, затвердженого рішенням міської ради від 31.05.2017 №22/VII-168 «Про
затвердження списку присяжних Краматорського міського суду Донецької області на 20172019 роки»;
3) «Про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста
Краматорська на 2018 рік, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №31/VII508»;
4) «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста
Краматорська на 2019 рік, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 №48/VII-639
(зі змінами)»;
5) «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № 48/VII-638 «Про
міський бюджет на 2019 рік»;
6) «Про затвердження заходів щодо виконання у 2019 році програми посилення
охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю на території міста Краматорська
«Правопорядок 2015-2020»;
7) «Про надання матеріальної допомоги мешканцям міста»;
ради»;

8) «Про передачу витрат управлінню з гуманітарних питань Краматорської міської
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9) «Про передачу витрат комунальному підприємству «Служба єдиного замовника»;
10) «Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність
територіальної громади м. Краматорська нежитлової будівлі з господарськими будівлями та
спорудами за адресою: м. Краматорськ, вул. Абая, 4»;
11) «Про умови та порядок реалізації майна комунальної власності територіальної
громади м. Краматорська»;
12) «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.03.2019 №20/VII-96 «Про
затвердження переліку об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста
Краматорська»;
13) «Про внесення змін до Статуту КП «Служба єдиного замовника» Житловокомунального господарства м. Краматорська»;
14) «Про розгляд підтриманої петиції Перепелиці Г.В. щодо надання учням 1-12
класів загальноосвітніх шкіл міста пільг з безоплатного проїзду в громадському транспорті
м. Краматорськ»;
15) «Про затвердження міської Програми щодо медичного, соціального забезпечення,
адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) деяких
категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
на 2019-2020 роки»;
16) «Про затвердження міської Програми соціального захисту та підтримки
внутрішньо переміщених осіб на 2019-2020 роки»;
17) «Про затвердження Положення про управління з гуманітарних питань
Краматорської ради в новій редакції»;
18) «Про внесення змін у додаток до рішення міської ради від 30.01.2019 №49/VII-08
“Про затвердження списку спортсменів на одержання стипендії у 2019 році»;
19) «Про припинення права користування земельними ділянками»;
20) «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у користування»;
21) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у користування»;
22) «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та
передачу земельних ділянок в оренду»;
23) «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та
передачу земельних ділянок в постійне користування»;
24) «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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25) «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)»;
26) «Про внесення змін до окремих рішень міської ради щодо регулювання земельних
відносин»;
27) «Про втрату чинності деяких рішень міської ради»;
28) «Про поновлення договорів оренди землі»;
29) «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»;
30) «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»;
31) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність та користування громадянам»;
32) «Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність та користування
громадянам»;
33) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства»;
34 ) «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»;
35) «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу
земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;
36) «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;
37) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність шляхом продажу»;
38) «Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості)»;
39) «Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду»;
40) «Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності»;
41) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
приватної власності, цільове призначення якої змінюється, та зміну цільового призначення
земельної ділянки, що перебуває у власності»;
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42) «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення».
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 15.03.2019.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Секретар міської ради

Д.В. Ошурко

