КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 18.09.2018 № 76 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 04.10.2018 о 10.00 у сесійній
залі міської ради.
2. Внести на розгляд сесії проекти:
1) « Про затвердження положення про відділ комунальних ресурсів та самоврядного
контролю Краматорської міської ради в новій редакції»;
2) «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 31/VII-507 «Про
міський бюджет на 2018 рік (зі змінами)»;
3) «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)»;
4) «Про передачу витрат комунальному виробничому підприємству «Краматорський
водоканал»;
5) «Про передачу витрат КМУ «Міська лікарня №2»;
ради»;

6) «Про передачу витрат управлінню з гуманітарних питань Краматорської міської

7) «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»;
8) «Про надання матеріальної допомоги мешканцям міста»;
2019»;

9) «Про погодження інвестиційної програми ТОВ «Краматорськтеплоенерго» на
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10) «Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 25.04.2018
№37/VII -182 «Про надання дозволу КП «КТТУ» на укладання договорів фінансового
лізингу з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про придбання тролейбусів моделі «ДНІПРО-Т203» з
опцією автономного ходу до 20 км у загальній кількості 10 одиниць з правом подальшого
викупу»;
11) «Про розгляд підтриманої петиції Кононенко О.Д. щодо пропозицій нового
розкладу руху пасажирського транспорту загального користування на окремих маршрутах в
м. Краматорськ»;
№11»;

12) «Про розгляд підтриманої петиції Бутко К.Ю. щодо недопущення закриття ЗДО

13) «Про відкриття інклюзивних класів в загальноосвітніх навчальних закладах І –
ІІІ ступенів № 15, 18 »;
14) «Про припинення шляхом перетворення комунальної медичної установи «Міська
лікарня № 1» в комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 1»
Краматорської міської ради»;
15) «Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад»;
16) «Про затвердження Заходів
Краматорська на період 2019-2021 роки»;

розвитку

стоматологічної

служби

міста

17) «Про внесення змін до заходів Програми створення безбар'єрного середовища
життєдіяльності маломобільної групи населення у м. Краматорську на 2018 рік,
затверджених рішенням міської ради від 22.11.2017 № 30/VII-441»;
18) «Про припинення права користування земельними ділянками»;
19) «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у користування»;
20) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у користування»;
21) «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та
передачу земельних ділянок в оренду»;
22) «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та
передачу земельних ділянок в постійне користування»;
23) «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок
в оренду»;
24) «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)»;
25 ) «Про внесення змін до окремих рішень міської ради щодо регулювання земельних
відносин»;
26) «Про втрату чинності деяких рішень міської ради»;
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27) «Про поновлення договорів оренди землі»;
28) «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»;
29) «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»;
30) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність та користування громадянам»;
31) «Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність та користування
громадянам»;
32) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства»;
33 ) «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»;
34) «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу
земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;
35) «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;
36) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність шляхом продажу»;
37) «Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості)»;
38) «Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду»;
39) «Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності»;
40) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
приватної власності, цільове призначення якої змінюється, та зміну цільового призначення
земельної ділянки, що перебуває у власності»;
41) «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення»;
42) «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.
4
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 21.09.2018.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря міської
ради Ошурка Д.В.

Міський голова

А.В. Панков

