
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

міського голови 
 

від 02.08.2021 № 100р 

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 05.08.2021 о 10.00 у се-
сійній залі міської ради. 

 

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

 

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

 

2) «Про здійснення місцевого внутрішнього запозичення до бюджету Краматорсь-
кої міської територіальної громади»; 
 

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

4) «Про утворення наглядової ради комунального виробничого підприємства 
«Краматорський водоканал»; 

 
5) «Про утворення наглядової ради спеціалізованого комунального підприємства 

«Ритуальна служба» Краматорської міської ради»; 

 

6) «Про утворення наглядової ради комунального підприємства «Краматорське 
трамвайно-тролейбусне управління»; 

 

7) «Про утворення наглядової ради комунального виробничого підприємства 
«Краматорська тепломережа» Краматорської міської ради»; 

 

 



 

 

8) «Про утворення наглядової ради комунального підприємства «Дільниця по ре-
монту, утриманню автошляхів та споруджень на них»; 

 

9) «Про утворення наглядової ради Комунального автотранспортного підприємст-
ва 052810»; 

 

10) «Про утворення наглядової ради комунального підприємства «МІСТ»; 

 

11) «Про утворення наглядової ради  комунального підприємства електромереж 
зовнішнього освітлення «Міськсвітло»; 

 

12) «Про утворення наглядової ради комунального підприємства «Служба єдиного 
замовника» житлово-комунального господарства м. Краматорська»; 

 

13) «Про утворення наглядової ради комунального підприємства «Ринок Лазур-
ний»;  

 

14) «Про внесення змін до рішення міської ради від 31.03.2021 № 7/VIII-298 «Про 
визначення балансоутримувачів комунального майна Краматорської міської ради»;  

 

15) «Про встановлення безкоштовного проїзду для дітей (учнів) шкільного віку та 
50% від встановленого тарифу для студентів (курсантів) закладів вищої освіти, профе-
сійних ліцеїв, вищих професійних училищ, центрів професійно-технічної освіти, техні-
кумів та коледжів у міському транспорті загального користування (автобус/тролейбус) в 
м. Краматорськ протягом навчального року»; 

 

16) «Про перейменування Краматорської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 
12 Краматорської міської ради Донецької області у Краматорський заклад загальної се-
редньої освіти № 12 імені Степана Чубенка Краматорської міської ради Донецької обла-
сті та затвердження його статуту у новій редакції»; 

 

17) «Про розгляд підтриманої петиції Ладики Я.М. щодо виділення коштів на ка-
пітальний ремонт Краматорської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 9 Краматор-
ської міської ради Донецької області»; 

 

18) «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»; 

 

19) «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у постійне користування КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«КРАМАТОРСЬКЕ ТРАМВАЙНО-ТРОЛЕЙБУСНЕ УПРАВЛІННЯ»; 

 

20) «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «НОВОКРАМА-
ТОРСЬКИЙ МАШИНО-БУДІВНИЙ ЗАВОД»; 

 

21) «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду»; 

 

22) «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у постійне користування КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ 
ВІДДІЛУ ЛУГАНСЬК»; 

 



 

 

23) «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентариза-
ції земель комунальної власності КОМУНАЛЬНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМС-
ТВУ «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ»; 

 

24) «Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту»; 

 

25) «Про проведення інвентаризації земель комунальної власності»; 
 

26) «Про передачу земельної ділянки в постійне користування»; 
 

27) «Про передачу витрат управлінню освіти Краматорської міської ради по проє-
ктам: Реконструкція покрівлі будівлі Краматорської Української гімназії, яка розташова-
на за адресою: 84306, Україна, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Архангель-
ська, 11, Капітальний ремонт кришевої вентиляції Краматорської Української гімназії за 
адресою: вул. Архангельська, 11, м. Краматорськ, Реконструкція спортивного майданчи-
ка з улаштуванням мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами 
спорту на території загальноосвітньої школи № 4 у м. Краматорськ за адресою: м. Кра-
маторськ, вул. Двірцева, 48А». 

 

3. Відділу роботи з депутатами (Масаликіна) довести до відома депутатів міської 
ради 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 розгляду 
на сесії міської ради. 

 

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

 

 

 

 

Міський голова                                                                                        О.В. Гончаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


