
КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

від 13.02.2020 № 11р

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 26.02.2020 о 10.00 у
сесійній залі міської ради.

2. Включити до порядку денного сесії міської ради наступні питання:

1) «Про роботу постійних комісій міської ради VII скликання за 2019 рік»;

2) «Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики
виконавчими органами міської ради у 2019 році»;

3) «Про проведену роботу Краматорським відділом поліції щодо боротьби із
злочинністю, забезпечення публічної безпеки і порядку у 2019 році»;

4) «Про стан законності у м. Краматорську, заходи щодо її зміцнення та результати
діяльності прокуратури у місті за 2019 рік»;

5) «Про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через
центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Краматорської міської
ради, затвердженого рішенням міської ради від 28.01.2015 №46/VI-02»;

6) «Про внесення змін та доповнень до плану діяльності міської ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від
27.11.2019 №61/VII-554»;

7) «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету у 2019 році»;

8) «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста
Краматорська на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2019 №64/VII-
652»;

9) «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2019 №64/VII-651 «Про
міський бюджет на 2020 рік (05216100000)»;
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10) «Про затвердження положення про батьківську плату за навчання в мистецьких

школах міста Краматорська»;

11) «Про затвердження Положення про надання платних послуг закладами культури,
молоді та спорту, заснованими міською радою»;

12) «Про надання матеріальної допомоги мешканцям міста»;

13) «Про припинення Комунального підприємства «Архітектура і кадастр»
Краматорської міської ради шляхом ліквідації»;

14) «Про погодження переліку об'єктів, на яких засуджені відбувають кримінальні
покарання у вигляді громадських робіт на 2020 рік»;

15) «Про погодження переліку об'єктів для правопорушників, на яких судом
накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт на 2020 рік»;

16) «Про погодження переліку об'єктів та видів суспільно корисних робіт на 2020
рік для правопорушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді
суспільно корисних робіт»;

17) «Про виконання Програми природоохоронних заходів, що фінансуються за
рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2019
рік, затвердженої рішенням міської ради від 22.02.2019 №50/VII-58 (зі змінами)»;

18) «Про затвердження Програми природоохоронних заходів, що фінансуються за
рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2020
рік»;

19) «Про внесення змін до Програми розвитку громадського транспорту,
дорожньотранспортної інфраструктури та безпеки дорожнього руху в м. Краматорськ на
2020-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2019 №64/VII-673»;

20) «Про встановлення світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Хабаровська та
Мостова»;

21) «Про затвердження заходів на 2020 рік щодо виконання міської Програми
розвитку культури на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018
№48/VII-649»;

22) «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»;

23) «Про припинення права користування земельними ділянками»;

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»;
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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»;

39) «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу
земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;

40) «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;

41) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність шляхом продажу»;
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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».

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 17.02.2020.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря міської
ради Ошурка Д.В.

Міський голова А.В. Панков


