
 

 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

міського голови 
 
від 09.06.2021 № 72р  

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 23.06.2021 о 10.00 у 

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

1) «Про затвердження плану роботи міської ради на II півріччя 2021 року»; 
 

2) «Про затвердження Положення про відділ роботи з депутатами Краматорської 

міської ради»;  
 
3) «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.11.2020 № 1/VIII-04 «Про склад 

постійних комісій міської ради VIII скликання»; 
 
4) «Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 24.02.2021 №5/VIII-

207 «Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 27.01.2021 №4/VIII-129 
«Про структуру, загальну чисельність міської ради та її виконавчих органів»; 

 
5) «Про уповноваження посадових осіб, які мають право брати участь у судових 

справах та діяти у судах України всіх інстанцій від імені управління праці та соціального 

захисту населення Краматорської міської ради без окремого доручення начальника 

управління»; 
 
6) «Про внесення змін до рішення міської ради 22.02.2019 №50/VII-46 «Про 

затвердження Положення про управління праці та соціального захисту населення 

Краматорської міської ради в новій редакції»; 
 
7) «Про внесення  змін до рішення міської ради від 28.04.2021  № 8/VIII-367  «Про 

заміну сторони по договорам  оренди, договорам купівлі-продажу комунального майна, 

договорам компенсації витрат на комунальні послуги»; 
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8) «Про створення Експертно-консультативної ради при виконавчому комітеті 

Краматорської міської ради, затвердження Положення про Експертно-консультативну раду 

при виконавчому комітеті Краматорської міської ради»; 
 
9) «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2019  № 64/VII-672 «Про 

збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства «Краматорське 

трамвайно-тролейбусне управління»;   
 
10) «Про припинення сільської та селищних рад в результаті реорганізації шляхом 

приєднання до Краматорської міської ради»; 
 
11) «Про затвердження положення про юридичний відділ Краматорської міської ради»; 
 
12) «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»; 
 
13) «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2021 №5/VIII-201 «Про 

визначення балансоутримувачів комунального майна Краматорської міської ради»; 
 
14) «Про визначення балансоутримувача майна комунальної власності Краматорської 

міської ради»; 
 
15) «Про безоплатну передачу нефінансових активів»; 
 
16) «Про порушення клопотання перед головою Донецької обласної державної 

адміністрації про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Машненкова 

Костянтина Анатолійовича»; 
 
17) «Про порушення клопотання перед головою Донецької обласної державної 

адміністрації про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Санжури 

Людмили Іванівни»; 
 
18) «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»; 

 
19) «Про приватизацію об’єкту комунальної власності Краматорської територіальної 

громади шляхом продажу на аукціоні»; 
 
20) «Про включення до Переліку другого типу об’єктів комунальної власності 

Краматорської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без проведення 

аукціону»; 
 
21) «Про затвердження Порядку придбання об'єктів нерухомого майна за кошти 

міського бюджету, кошти з інших рівнів бюджетів та складу комісії з питань придбання 

об'єктів нерухомого майна за кошти міського бюджету, кошти з інших рівнів бюджетів»; 
 
22) «Про внесення змін до рішення міської ради від 31.03.2021 №7/VIII-312 «Про 

врегулювання деяких питань з оренди майна, що належить до комунальної власності 

Краматорської територіальної громади»; 
 
23) «Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 27.01.2021 №4/VIII-

147 «Про погодження інвестиційної програми ТОВ «Краматорськтеплоенерго» на 2021 рік»; 
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24) «Про передачу від КП «СЄЗ» основних засобів на баланс Управління реєстраційних 

повноважень та ведення реєстру територіальної громади»;  
 
25) «Про передачу витрат комунальному підприємству «Дільниця по ремонту, 

утриманню автошляхів та споруджень на них» та комунальному підприємству електромереж 

зовнішнього освітлення «Міськсвітло»; 
 
26) «Про передачу витрат комунальному підприємству «Дільниця  по  ремонту, 

утриманню автошляхів та споруджень на них» (по проєкту: "капітальний ремонт автодороги 

по вул. О.Тихого та по вул. Танкістів в межах міста Краматорськ (І черга")»; 
 
27) «Про передачу витрат комунальному підприємству «Дільниця  по  ремонту, 

утриманню автошляхів та споруджень на них» (по проєктам: "реконструкція з озелененням 

скверу по бул. Машинобудівників від вул. Дружби до вул. Паркової", "реконструкція 

території міста від пл. Миру до пл. Комсомольської Слави")»; 
 
28) «Про передачу витрат управлінню з гуманітарних питань Краматорської міської 

ради»; 
 
29) «Про внесення змін до Програми капітального, поточного ремонту та реконструкції 

багатоквартирних будинків житлового фонду міста Краматорська на 2021-2023 роки»; 
 
30) «Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Об'єднання парків 

культури та відпочинку» у новій редакції»; 
 
31) «Про безоплатну передачу майна на баланс КП «ДРУАС» Краматорської міської 

ради»; 
32) «Про безоплатну передачу майна на баланс КП «Краматорське трамвайно-

тролейбусне управління»; 
 
33) «Про безоплатну передачу на баланс комунального підприємства електромереж 

зовнішнього освітлення «Міськсвітло» з балансу комунального підприємства «ДРУАС» 

зовнішнього освітлювання рекреаційної зони по вул. Я.Мудрого в районі житлових будинків 

№51,57,63,65»; 
 
34) «Про закріплення вулиць та окремих дільниць міста для прибирання у весняно-

літній період»; 
 
35) «Про внесення змін до Програми розвитку громадського транспорту, дорожньо-

транспортної інфраструктури та безпеки дорожнього руху в м. Краматорськ на 2020-2022 
роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2019 №64/VII-673»; 

 
36) «Про звернення депутатів Краматорської міської ради VIII скликання до Кабінету 

Міністрів України та Верховної Ради України щодо забезпечення додаткового фінансування 

субсидій»; 
 
37) «Про введення додаткових штатних одиниць в установи управління фізичної 

культури та спорту Краматорської міської ради та передбачення коштів на їх утримання»; 
 
38) «Про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства «Дитяче 

територіальне медичне об'єднання» Краматорської міської ради, затвердженого рішенням 

міської ради  від 26.06.2019 №55/VII-333»; 
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39) «Про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги №1» Краматорської міської ради, затвердженого 

рішенням міської ради від 06.06.2018 №39/VII-279»; 
 
40) «Про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства 

«Стоматологічна поліклініка №1»  Краматорської міської ради, затвердженого рішенням 

міської ради від 23.12.2019 №64/VII-655»; 
 
41) «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2019 №64/VII-657 «Про 

затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна 

поліклініка №2»  Краматорської міської ради»; 
 
42) «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 №48/VII-661 «Про 

затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня №3»; 
 
43) «Про створення комунального закладу дошкільної освіти (ясел-садку) 

комбінованого типу №3 «Калинка» Краматорської міської ради»; 
 
44) «Про безоплатну передачу з балансу управління освіти Краматорської міської ради 

майна Комунальної власності територіальної громади міста Краматорська на баланс 

управління фізичної культури та спорту Краматорської міської ради»; 
 
45) «Про відмову у задоволенні вимог підтриманої петиції Пантюшенко Г.А. щодо 

збереження статусу закладу загальної середньої освіти Ліцей №4 «Успіх» Краматорської 

міської ради Донецької області»; 
 
46) «Про відмову у задоволенні вимог підтриманої петиції Скочко С.Л. щодо 

збереження статусу Дмитрівського закладу загальної середньої освіти I-III  №29 

Краматорської міської ради Донецької області»; 
 
47) «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на визначення опорного закладу 

загальної середньої освіти Краматорської міської ради та затвердження типового положення 

про опорний заклад загальної середньої освіти Краматорської міської ради»; 
 
48) «Про внесення змін до рішення міської ради від 09.09.2020 №73/VII-417 «Про 

затвердження Положення про управління освіти Краматорської міської ради в новій 

редакції»; 
 
49) «Про надання матеріальної допомоги мешканцям міста»; 
 
50) «Про надання дозволу на розробку Детального плану території обмеженої вулицями 

Софіївська, Бородіно, Аджарська та Хабаровська в м. Краматорськ»; 
 
51) «Про скасування рішення міської ради від 26.12.2012 №22/VI-69»; 
 
52) «Про розробку містобудівної документації – Схеми планування території 

Краматорської міської територіальної громади та Генерального плану міста Краматорськ»; 
 
53) «Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 07.07.2004 №19/IV-3 

«Про затвердження переліку назв вулиць, провулків, площ державною мовою (зі змінами та 

доповненнями)»; 
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54) «Про затвердження Звіту про містобудівний моніторинг невідповідності меж 

Полігону твердих побутових відходів Комунального автотранспортного підприємства Плану 

зонування територій м. Краматорськ»; 
 
55) «Про виконання 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»; 
 
56) «Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, реставрації та 

капітального ремонту об’єктів інфраструктури м. Краматорська на 2021 – 2025 роки»; 
 
57) «Про припинення права користування земельними ділянками»; 
 
58) «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства»; 
 
72) «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»; 
 
73) «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу 

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

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

місцевості)»; 
 
77) «Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду»; 
 
78) «Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності»; 
 
79) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

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

земельної ділянки сільськогосподарського призначення»; 

81) «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення 

меж території Краматорської міської територіальної громади»; 

82) «Про передачу земельної ділянки комунальної власності у державну власність». 
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 14.06.2021. 
 
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря міської ради 

Сташкевича І.І. 
 
 
 
Міський голова                                                                                        О.В. Гончаренко 


