
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

міського голови 
 

від 02.07.2021  № 84р  

м. Краматорськ      

 

 

Про скликання  позачергової 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 позачергову сесію міської ради VIII скликання 08.07.2021 о 10.00 у 
сесійній залі міської ради. 

 

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

 

1) «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»; 

 

2) «Про встановлення  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
на території Краматорської територіальної громади»; 

 

3) «Про встановлення транспортного податку на території Краматорської 
територіальної громади»; 

 

4) «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»; 

 

5) «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)»; 

 

6) «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 №17/VII-580 «Про 
затвердження програми розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки»; 

 

 



 

7) «Про затвердження міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на  2021-2023 роки»; 

 

8) «Про затвердження Положення про порядок придбання житла для дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа за кошти міського та 
обласного бюджетів на умовах співфінансування та складу комісії з питань придбання  
житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 
за кошти міського та обласного бюджетів на умовах співфінансування на 2021-2023 

роки»; 
 

9) «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у постійне користування Комунальному автотранспортному 
підприємству 052810»; 

10) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
та передачу земельної ділянки в постійне користування КОМУНАЛЬНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ РИНОК «ЛАЗУРНИЙ»; 

11) «Про передачу земельної ділянки в постійне користування 
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ РИНОК «ЛАЗУРНИЙ»; 

 

12) «Про поновлення договорів оренди землі»; 
 

13) «Про поновлення договорів оренди землі фізичним особам»;  
 

14) «Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства 
громадянам в районі сел. Андріївка»; 

 

15) «Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства 
громадянам в районі смт. Красноторка»; 

 

16) «Про внесення змін до додатку до рішення міської ради від 29.08.2018 № 
42/VІІ – 455 «Про визначення переліку вільних земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення комунальної власності, продаж яких або прав на 

які (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється виключно на земельних торгах»; 
 

17) «Про надання згоди на поділ земельної ділянки КОМУНАЛЬНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ «КРАМАТОРСЬКЕ ТРАМВАЙНО-ТРОЛЕЙБУСНЕ УПРАВЛІННЯ»; 

 

18) «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 
земельних ділянок»; 

 

19) «Про припинення права користування земельною ділянкою та передачу 
земельної ділянки в постійне користування». 

 

3. Відділу роботи з депутатами (Масаликіна) довести до відома депутатів міської 
ради особисто та через засоби масової інформації про скликання позачергової сесії міської 
ради. 

 

 

 

 

 



 

4. Відповідальним за підготовку проектів рішень міської ради терміново надати у 

відділ роботи з депутатами матеріали, оформлені в установленому порядку, для 
тиражування та розгляду на сесії міської ради. 

 

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

 

 

 

Міський голова                                                                                        О.В. Гончаренко 

 


