КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 12.10.2020 № 91р
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 23.10.2020 о 14.00 у
сесійній залі міської ради.
2. Включити до порядку денного сесії міської ради наступні питання:
1) «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.04.2020 №68/VII – 177 «Про
затвердження переліку посадових осіб, які беруть участь у судових справах та діють у
судах України від імені Краматорської міської ради без окремого доручення керівника»;
2) «Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 24.05.2019 №54/
VII – 261 «Про затвердження списку присяжних Краматорського міського суду Донецької
області на три роки»;
3) «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»;
4) «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста
Краматорська на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2019 №64/VII652 (зі змінами)»;
5) «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2019 №64/VII-651 «Про
міський бюджет на 2020 рік (05216100000) (зі змінами)»;
6) «Про затвердження Програми з протидії поширенню наркоманії, боротьби з
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у м.
Краматорську «Стоп наркотик» на 2020 - 2021 рік»;
7) «Про затвердження міської цільової Програми «Громадський бюджет міста
Краматорськ на 2021-2025 роки»;
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8) «Про надання матеріальної допомоги мешканцям міста»;
9) «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2019 №61/VII-589 « Про
делегування повноважень щодо визначення замовника виконання робіт»;
10) «Про передачу витрат комунальному підприємству «Об'єднання парків
культури та відпочинку»;
11) «Про передачу витрат комунальному підприємству «Дільниця по ремонту,
утриманню автошляхів та споруджень на них»;
12) «Про безоплатну передачу на баланс управління освіти Краматорської міської
ради окремо розташованої нежитлової будівлі за адресою: м. Краматорськ, вул.
Заводська,187»;
13) «Про збільшення статутного капіталу КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ
ВОДОКАНАЛ» та затвердження Статуту КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» у
новій редакції»;
14) «Про безоплатну передачу з балансу відділу житлового господарства
Краматорської міської ради на баланс комунального некомерційного підприємства
«Стоматологічна поліклініка № 2» Краматорської міської ради нежитлового приміщення
за адресою: м. Краматорськ, вул. Велика Садова, 74-35Н»;
15) «Про безоплатну передачу на баланс управління гуманітарних питань
Краматорської міської ради майна комунальної власності територіальної громади м.
Краматорська»;
16) «Про затвердження Переліку другого типу об’єктів комунальної власності
територіальної громади міста Краматорська, що підлягають передачі в оренду без
проведення аукціону»;
17) «Про включення до житлового фонду соціального призначення квартири»;
18) «Про створення комунального підприємства «СПОРТСЕРВІС» та затвердження
його статуту»;
19) «Про перепрофілювання груп в дошкільних навчальних закладах в інклюзивні»;
20) «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.10.2015 №57/VI-244 «Про
затвердження положення
про стипендію Краматорської міської ради провідним
спортсменам міста в новій редакції»;
21) «Про відкриття груп та введення ставок до Комунального закладу дошкільної
освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 1 «Зернятко» Краматорської міської ради»;
22) «Про погодження штатної чисельності в закладах загальної середньої освіти
м. Краматорська»;
23) «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.02.2020 №66/VII -76 «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»;
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24) «Про затвердження списку лауреатів на отримання у 2020 році щорічної разової
премії Краматорської міської ради у сфері культури і мистецтва «Обдарованість»,
встановленої рішенням міської ради від 27.01.2016 №4/VII -88»;
25) «Про внесення змін до Програми природоохоронних заходів, що фінансуються
за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища на
2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 25.03.2020 №67/VII-134»;
26) «Про припинення права користування земельними ділянками»;
27) «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у
користування»;
28) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у користування»;
29) «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
та передачу земельних ділянок в оренду»;
30) «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
та передачу земельних ділянок в постійне користування»;
31) «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу
земельних ділянок в оренду»;
32) «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)»;
33) «Про внесення змін до окремих рішень міської ради щодо регулювання
земельних відносин»;
34) «Про втрату чинності деяких рішень міської ради»;
35) «Про поновлення договорів оренди землі»;
36) «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»;
37) «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»;
38) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність та користування громадянам»;
39) «Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою
щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність та
користування громадянам»;
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40) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства»;
41) «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»;
42) «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу
земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;
43) «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;
44) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність шляхом продажу»;
45) «Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості)»;
46) «Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду»;
47) «Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності»;
48) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
приватної власності, цільове призначення якої змінюється, та зміну цільового
призначення земельної ділянки, що перебуває у власності»;
49) «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 13.10. 2020.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря міської
ради Ошурка Д.В.

Міський голова

А.В. Панков

