
 

 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

міського голови 
 
від 10.02.2021  № 22р 

м. Краматорськ      

 
Про скликання  чергової сесії 
міської ради VIII 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 VIII скликання 24.02.2021 о 10.00 у 

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

1) «Про  проведену роботу Краматорським відділом поліції щодо боротьби із 

злочинністю, забезпечення публічної безпеки і порядку у  2020 році»; 
 

2) «Про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та 

результати діяльності на території міста Краматорська»; 
 

3) «Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики 

виконавчими органами міської ради у 2020 році»; 
 
4) «Про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Краматорська” Поламарчук 

Надії Степанівні»; 
 
5) «Про затвердження Положення про відділ кадрової роботи та розвитку персоналу»; 
 
6) «Про затвердження Положення про відділ організаційної та протокольної роботи 

управління забезпечення діяльності виконавчого комітету»; 
 
7) «Про затвердження Положення про управління забезпечення діяльності виконав- 

чого комітету»; 
 
8) «Про затвердження Положення про відділ документального забезпечення та 

діловодства управління забезпечення діяльності виконавчого комітету»; 
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9) «Про затвердження Положення про відділ по роботі зі зверненнями громадян та 

доступу до публічної інформації управління забезпечення діяльності виконавчого комітету 

Краматорської міської ради»; 
 
10) «Про затвердження положення про управління з питань інформаційної політики та 

взаємодії зі ЗМІ»; 
 
11) «Про затвердження положення про відділ інформаційної політики управління з 

питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ»; 
 
12) «Про затвердження положення про відділ прес-служби управління з питань 

інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ»; 
 
13) «Про затвердження положення про архівний відділ Краматорської міської ради»; 
 
14) «Про затвердження Положення про відділ інформаційних технологій та 

комп’ютерного забезпечення виконавчого комітету Краматорської міської ради»; 
 
15) «Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 № 2/VIII-15 «Про 

Регламент Краматорської міської ради  VIII скликання»; 
 
16) «Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 25.11.2020 № 1/VIII-

06 «Про кількісний склад виконавчого комітету Краматорської міської ради VIII скликання» 

та рішення Краматорської міської ради від 25.11.2020 № 1/VIII-07 «Про затвердження 

персонального складу виконавчого комітету Краматорської міської ради VIII скликання»; 
 
17) «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2021 № 4/VIII-129 «Про 

структуру, загальну чисельність міської ради та її виконавчих органів»; 
 
18) «Про затвердження передавальних актів та прийняття в комунальну власність 

цілісних майнових комплексів»; 
 

19) «Про визначення балансоутримувачів комунального майна Краматорської міської 

ради»; 
 
20) «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2021 №4/VIII-138 «Про 

визначення балансоутримувачів комунального майна Краматорської міської ради»; 
 
21) «Про погодження переліку об'єктів та видів суспільно корисних робіт для 

правопорушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно 

корисних робіт на 2021 рік»; 
 
22) «Про погодження переліку об’єктів, на яких засуджені відбувають кримінальні 

покарання у виді громадських робіт на 2021 рік»; 
 
23) «Про погодження переліку об’єктів для правопорушників, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт на 2021 рік»; 
 

24) «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Краматорської 

міської територіальної громади на 2021 рік»; 
 
25) «Про затвердження Положення про управління економічного розвитку виконавчого 

комітету Краматорської міської ради»; 
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26) «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету у 2020 році»; 
 
27) «Про затвердження Програми створення безбар’єрного середовища життєдіяльності 

маломобільної групи населення у м. Краматорську на 2021 рік»; 
 
28) «Про надання матеріальної допомоги мешканцям міста»; 
 
29) «Про затвердження положення про порядок надання матеріальної допомоги 

мешканцям Краматорської територіальної громади»; 
 
30) «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 №2/VIII-89 «Про 

міський бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік (05224000000)»; 
 

31) «Про передачу від КП «СЄЗ» проєктно-кошторисної документації на баланс Відділу 

житлового господарства Краматорської міської ради»; 
 
32) «Про перечу витрат комунальному підприємству «Дільниця по ремонту, утриманню 

автошляхів та споруджень на них»; 
 
33) «Про переду частини витрат (будівельні роботи з монтажу ліфта) комунальному 

некомерційному підприємству «Міська лікарня №3» Краматорської міської ради»; 
 
34) «Про передачу витрат на баланс КП «МІСТ»; 
 
35) «Про передачу витрат управлінню освіти Краматорської міської ради»; 
 
36) «Про передачу витрат по об’єкту  «Створення зелених насаджень та улаштування 

системи догляду за ними на території західної частини парку культури та відпочинку «Сад 

Бернацького» в м. Краматорську, вул. Конрада Гампера, 2П»; 
 

37) «Про безоплатну передачу майна на баланс СКП «Ритуальна служба» Краматорської 

міської ради»; 
 
38) «Про затвердження  Програми благоустрою прибудинкових територій 

багатоквартирних житлових будинків в м. Краматорськ на 2021-2023 роки»; 
 
39) «Про створення об'єкту благоустрою»; 
 
40) «Про внесення змін та доповнень в додаток до Програми благоустрою міста на 

2020-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 29.04.2020 №68/VII-186»; 
 
41) «Про розгляд підтриманої петиції Трембача Ю.В. про присвоєння назви площі на 

перехресті проспекту Миру та бульвару Машинобудівників імені Ервіна Шредингера»; 
 
42) «Про затвердження положення про управління житлового-комунального господарства 

Краматорської міської ради»; 
 

43) «Про внесення змін до рішення міської ради від 09.09.2020 № 73/VII-421 «Про 

затвердження складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду керівника 

комунального закладу загальної середньої освіти»; 
 
44) «Про затвердження цільової комплексної програми «Програма розвитку освіти на 

території м. Краматорськ. 2021-2024 роки»; 
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45) «Про перепрофілювання групи в Комунальному дошкільному навчальному закладі 

(ясла-садок) №56 «Сонечко» загального типу в інклюзивну»; 
 
46) «Про перейменування Дмитрівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Ромашка» Дмитрівської сільської ради Слов’янського району Донецької області у 

Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №7 «Ромашка» Краматорської міської 

ради»; 
 
47) «Про перейменування комунального закладу «Дмитрівський заклад загальної 

середньої освіти I-III ступенів» Слов’янської районної ради Донецької області у комунальний 

заклад «Дмитрівський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №29» Краматорської 

міської ради Донецької області»; 
 
48) «Про затвердження Положення про управління з гуманітарних питань 

Краматорської міської ради в новій редакції»; 
 
49) «Про затвердження Положення про управління фізичної культури та спорту 

Краматорської міської ради та його структури»; 
 

50) «Про затвердження Положення про відділ охорони здоров’я Краматорської міської 

ради в новій редакції»;  
 
51) «Про внесення змін до рішення Краматорської  міської  ради від  25.03.2020 № 

67/VII-125 «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання 

фінансових планів комунальних некомерційних підприємств Краматорської міської ради у 

сфері охорони здоров’я»; 
 
52) «Про затвердження заходів на 2021 рік щодо виконання міської Програми розвитку 

культури на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 №48/VII-
649»; 

 
53) «Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу у закладах 

охорони здоров’я м. Краматорська за участю науково-педагогічних працівників закладів 

вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у сфері охорони здоров’я»; 
 
54) «Про звернення депутатів Краматорської міської ради  VIІI скликання  до Голови 

Донецької обласної державної адміністрації щодо готовності Донецької області до 

проведення   імунізації  (вакцинації)   населення проти COVID-19»; 
 
55) «Про звернення депутатів Краматорської міської ради VIІI скликання до Президента 

України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення  вакциною  від  коронавірусної 
хвороби COVID-19 населення Донецької області»;   

 
56) «Про затвердження положення про управління земельних відносин Краматорської 

міської ради»; 
 
57) «Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 24.06.2020 №70/VII-

340 «Про затвердження розмірів орендної плати за земельні ділянки комунальної власності 

територіальної громади м. Краматорська у відсотках від нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок»; 
 

58) «Про припинення права користування земельними ділянками»; 
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59) «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у користування»; 
 

60) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у користування»; 
 
61) «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

передачу земельних ділянок в оренду»; 
 
62) «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

передачу земельних ділянок в постійне користування»; 
 
63) «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок 

в оренду»; 
 
64) «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)»; 
 

65) «Про внесення змін до окремих рішень міської ради щодо регулювання земельних 

відносин»; 
 
66) «Про втрату чинності деяких рішень міської ради»; 
 
67) «Про поновлення договорів оренди землі»; 
 
68) «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»; 
 
69) «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»; 
 
70) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність та користування громадянам»; 
 
71) «Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність та користування 

громадянам»; 
 
72) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства»; 
 
73) «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»; 
 
74) «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення»; 
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75) «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення»; 
 
76) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність шляхом продажу»; 
 
77) «Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)»; 
 
78) «Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду»; 
 
79) «Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності»; 
 
80) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється, та зміну цільового призначення 

земельної ділянки, що перебуває у власності»; 
 
81) «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 12.02. 2021. 
 
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря міської ради 

Сташкевича І.І. 
 
 
 
 
 

Міський голова                                                                                        О.В. Гончаренко 
 


