
КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

від 13.05.2021 № 65р

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 26.05.2021 о 10.00 у
сесійній залі міської ради.

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

1) «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету у I кварталі 2021 року»;

2) «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 №2/VIII-89 «Про міський
бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік (зі змінами)»;

3) «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку
Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням міської
ради від 24.02.2021 № 5/VIII-209 (зі змінами)»;

4) «Про надання матеріальної допомоги мешканцям міста»;

5) «Про передачу витрат комунальному підприємству «Дільниця по ремонту,
утриманню автошляхів та споруджень на них»;

6) «Про передачу витрат управлінню освіти Краматорської міської ради»;

7) «Про передачу витрат службі у справах дітей Краматорської міської ради»;

8) «Про внесення змін до рішення міської ради від 31.03.2021 №7/VIII-311 «Про
затвердження переліку об’єктів комунальної власності Краматорської територіальної
громади, що підлягають приватизації у 2021 році»;

9) «Про приватизацію об’єкту комунальної власності Краматорської територіальної
громади шляхом продажу на аукціоні»;
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10) «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2021 № 5/VІІІ-232 «Про
затвердження Переліку другого типу об’єктів комунальної власності Краматорської
територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону»;

11) «Про затвердження додаткових умов оренди об’єктів комунальної власності
Краматорської територіальної громади за адресою: м. Краматорськ, бульвар
Машинобудівників, 37»;

12) «Про включення до Переліку другого типу об’єктів комунальної власності
Краматорської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без проведення
аукціону»;

13) «Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та
використання безхазяйного майна, знахідок, визнання спадщини відумерлою та прийняття
такого майна у комунальну власність Краматорської територіальної громади»;

14) «Про затвердження Порядку списання майна, яке належить до комунальної
власності Краматорської територіальної громади»;

15) «Про затвердження Положення про порядок видачі дубліката свідоцтва про право
власності на об’єкти нерухомого майна у разі втрати, крадіжки або пошкодження оригіналу
документа»;

16) «Про перепрофілювання групи в Комунальному дошкільному навчальному закладі
(ясла-садок) №64 «Пролісок» комбінованого типу в інклюзивну»;

17) «Про затвердження Стратегії розвитку Комунальної установи «Центр професійного
розвитку педагогічних працівників Краматорської міської ради» на 2021-2023роки»;

18) « Про введення додаткових штатних одиниць в установи управління фізичної
культури та спорту Краматорської міської ради та передбачення коштів на їх утримання»;

19) «Про закріплення території обслуговування за закладами дошкільної освіти
Краматорської міської ради»;

20) «Про припинення права користування земельними ділянками»;

21) «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у користування»;

22) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у користування»;

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

24) «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та
передачу земельних ділянок в постійне користування»;

25) «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок
в оренду»;
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26) «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)»;

27) «Про внесення змін до окремих рішень міської ради щодо регулювання земельних
відносин»;

28) «Про втрату чинності деяких рішень міської ради»;

29) «Про поновлення договорів оренди землі»;

30) «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»;

31) «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»;

32) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність та користування громадянам»;

33) «Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність та користування
громадянам»;

34) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства»;

35) «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»;

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

37) «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;

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

39) «Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)»;

40) «Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду»;

41) «Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності»;

42) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
приватної власності, цільове призначення якої змінюється, та зміну цільового призначення
земельної ділянки, що перебуває у власності»;
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43) «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки

земельної ділянки сільськогосподарського призначення»;



44) «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення
меж території Краматорської міської територіальної громади».

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 17.05.2021.

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

Міський голова О.В. Гончаренко
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