
 

 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

міського голови 
 
від 17.03.2021 № 34р 

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 31.03.2021 о 10.00 у 

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

1) «Про внесення змін та доповнень до плану діяльності міської ради з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2021 рік, затвердженого рішенням міської ради від 17.12.2020 

№ 2/VIII-16»; 
 

2) «Про затвердження  Положення про управління земельних відносин Краматорської 

міської ради»; 
 

3) «Про затвердження Положення про відділ з питань оборонної, мобілізаційної, 

режимної роботи та взаємодії з правоохоронними органами»; 
 
4) «Про зміну найменування Державного комунального  підприємства  ринок 

«Лазурний» та  затвердження  його статуту»; 
 
5) «Про створення комунальної установи «СИТУАЦІЙИЙ ЦЕНТР МІСТА 

КРАМАТОРСЬК»; 
 
6) «Про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через центр 

надання адміністративних послуг міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 

28.01.2015 № 46/VI -02»; 
 
7) «Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 24.05.2019 №4/VII-

261 «Про затвердження списку присяжних Краматорського міського суду Донецької області 

на три роки»; 
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8) «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.10.2016 № 15/VII-444 «Про 

затвердження Положення про управління капітального будівництва та перспективного 

розвитку міста Краматорської міської ради у новій редакції»; 
 
9) «Про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Краматорська 

на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2019 № 64/VII -652»; 
 
10) «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)»; 
 
11) «Про надання матеріальної допомоги мешканцям міста»; 
 
12) «Про затвердження  передавальних актів реорганізованих відділів Краматорської 

міської ради»; 
 
13) «Про делегування повноважень щодо визначення  замовника  виконання робіт»; 
 
14) «Про розгляд підтриманої петиції  Джулик В.С. щодо надання дозволу на 

проведення робіт з благоустрою території  озера в парку «Ювілейний» - молодіжному руху 

«Із болота – озеро»; 
 
15) «Про передачу витрат комунальному підприємству «Дільниця по ремонту, 

утриманню автошляхів та споруджень на них»; 
 
16) «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2012 №22/VI-66 «Про 

демонтування недобудованого житлового будинку по вул. Ульяновській»; 
 
17) «Про створення комунального некомерційного підприємства «Архітектурне бюро» 

Краматорської міської ради»; 
 
18) «Про затвердження переліку об'єктів права комунальної власності Краматорської 

територіальної громади»; 
 
19) «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Краматорської 

територіальної громади, що підлягають приватизації у 2021 році»; 
 
20) «Про врегулювання деяких питань з оренди майна, що належить до комунальної 

власності Краматорської територіальної громади»; 
 
21) «Про затвердження Положення про  діяльність аукціонної комісії з продажу об'єктів 

малої приватизації комунальної власності Краматорської  територіальної громади»; 
 
22) «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2021 №2/VIII-232 «Про 

затвердження  Переліку другого типу об'єктів комунальної власності  Краматорської 

територіальної громади, що підлягають передачі в оренду  без проведення аукціону»; 
 
23) «Про виконання 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 №2/VII-134 (зі змінами)»; 
 
24) «Про затвердження Програми природоохоронних заходів, що фінансуються за 

рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2021 

рік»; 
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25) «Про оголошення сезону «тиші»; 
 
26) «Про затвердження Статуту Краматорської гімназії №13 Краматорської міської 

ради Донецької області в новій редакції»; 
 
27) «Про затвердження Міської цільової програми  «Молодь» на 2021-2025 роки»; 
 
28) «Про затвердження Міської цільової соціальної програми з реалізації сімейної, 

гендерної політики, попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми на 

2021-2025 роки»; 
 
29) «Про затвердження базової мережі закладів культури м. Краматорська у новій 

редакції»; 
 
30) «Про зміну підпорядкування дитячо-юнацьких спортивних шкіл Краматорської 

міської ради»;  
 
31) «Про зміну юридичної адреси, затвердження розподільчого балансу та 

передавального акту управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради»; 
 
32) «Про припинення комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-

юнацький клуб фізичної підготовки №2» шляхом ліквідації (ідентифікаційний код 

юридичної особи 26551527)»; 
 
33) «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 №2/VIII-95 «Про 

затвердження Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я 

вторинного рівня надання медичної допомоги у  місті Краматорську на 2021-2022 роки»; 
 
34) «Про припинення права користування земельними ділянками»; 
 
35) «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у користування»; 
 
36) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

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

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

передачу земельних ділянок в постійне користування»; 
 

39) «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

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

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)»; 
 
41) «Про внесення змін до окремих рішень міської ради щодо регулювання земельних 

відносин»; 
 
42) «Про втрату чинності деяких рішень міської ради»; 
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43) «Про поновлення договорів оренди землі»; 
 
44) «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»; 
 
45) «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»; 
 
46) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

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

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

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

земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства»; 
 
49) «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»; 
 
50) «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу 

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

власність шляхом продажу»; 
 
53) «Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)»; 
 
54) «Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду»; 
 
55) «Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності»; 
 
56) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

земельної ділянки, що перебуває у власності»; 
 
57) «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення»; 
 

58) «Про прийняття у комунальну власність Краматорської міської ради з державної 

власності земельних ділянок сільськогосподарського призначення»; 
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59) «Про проведення нормативно грошової оцінки земельних ділянок в межах 

Краматорської міської територіальної громади (за винятком земельних ділянок в межах села 

Дмитрівка Краматорського району та земельних ділянок лісогосподарського призначення 

державної форми власності за межами населених пунктів)». 
Інші. 
 
3. Відділу роботи з депутатами (Масаликіна) довести до відома депутатів міської ради 

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 19.03.2021. 
 
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря міської ради 

Сташкевича І.І. 
 
 
 

Міський голова                                                                                        О.В. Гончаренко 
 


