
 

 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

міського голови 
 
від  12.08.2021 № 106р 

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 27.08.2021 о 10.00 у 

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

1) «Про дострокове припинення повноважень депутатів міської ради VIII скликання»; 
 
2) «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.04.2020 №68/VII-177 «Про 

затвердження переліку посадових осіб, які беруть участь у судових справах та діють у судах 

України від імені Краматорської міської ради без окремого доручення керівника»; 
 
3) «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.06.2018 № 40/VII-284 «Про 

затвердження Програми «Краматорськ – комфортне та безпечне місто» на 2018 - 2023 роки»; 
 
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 затвердження порядку повернення дебіторської заборгованості по надміру 

перерахованій (виплаченій) сумі субсидії за попередні періоди її одержання до державного 

бюджету»; 
 
6) «Про надання назви площі Незалежності в м. Краматорську»; 
 
7) «Про затвердження звіту про виконання бюджету Краматорської міської 

територіальної громади у I півріччі 2021 року»;  
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8) «Про підсумки виконання у першому півріччі 2021 року Програми економічного і 

соціального розвитку Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік, 

затвердженої рішенням міської ради від 24.02.2021  № 5/VIII-209»; 
 
9) «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)»; 
 
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» (зі змінами)»; 
 
11) «Про затвердження Порядку надання поворотної фінансової допомоги (підтримки) 

комунальним підприємствам та надання дозволу на укладання договору»; 
 
12) «Про затвердження Програми фінансування проведення конкурсу за номінацією 

«Кращий двір» у м. Краматорську на 2021 рік»;  
 
13) «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.10.2020 №75/VII-503 «Про 

затвердження Програми з протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у м. Краматорську «Стоп 

наркотик» на 2020-2021 роки»; 
 
14) «Про надання матеріальної допомоги мешканцям міста»; 
 
15) «Про придбання у комунальну власність Краматорської територіальної громади 

будівлі палацу культури (театральної частки), яка розташована за адресою: м. Краматорськ, 

вул. Шкільна, 9»; 
 
16) «Про придбання у комунальну власність Краматорської територіальної громади 

спортивного комплексу «Авангард», який розташований за адресою: м. Краматорськ, вул. 

Конрада Гампера, 3-А»; 
 
17) «Про придбання у комунальну власність Краматорської територіальної громади 

нежитлового нерухомого майна»; 
 
18) «Про передачу витрат КНП «Міська лікарня №1» Краматорської міської ради за 

проєктом «Капітальний ремонт вимощення з облаштуванням майданчика для розводки 

централізованої подачі кисню в відділенні КНП Міська лікарня №1 КМР, м. Краматорськ, 

Донецької області»; 
 
19) «Про виключення з Переліку другого типу об'єктів комунальної власності 

Краматорської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без проведення 

аукціону»; 
 
20) «Про втрату чинності рішення міської ради від 13.07.2011 №7/VI-12 «Про 

затвердження  Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності та 

Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна комунальної власності 

територіальної громади м. Краматорська»; 
 
21) «Про виключення з переліку об'єктів комунальної власності Краматорської 

територіальної громади, що підлягають приватизації у 2021 році, адміністративної будівлі, 

дворових побудов та споруд трамвайного депо, що розташовані за адресою: м. Краматорськ, 

вул. Олекси Тихого (колишня вул. Орджонікідзе), 25»; 
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22) «Про внесення змін до рішення міської ради від 31.03.2021 №7VIII-311 «Про 

затвердження переліку об'єктів комунальної власності Краматорської територіальної 

громади, що підлягають приватизації у 2021 році»; 
 
23) «Про приватизацію об'єкту комунальної власності Краматорської територіальної 

громади шляхом продажу на аукціоні»; 
 
24) «Про придбання квартир у комунальну власність Краматорської територіальної 

громади за кошти державного та міського бюджетів на умовах співфінансування для 

забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб»; 
 
25) «Про прийняття у комунальну власність Краматорської територіальної громади 

дитячих майданчиків та зупинок громадського транспорту, які не мають балансоутримувача 

та передачу на баланс комунального підприємства «Дільниця по ремонту, утриманню 

автошляхів та споруджень на них»; 
 
26) «Про внесення змін та доповнень в додаток до Програми благоустрою міста на 

2020-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 29.04.2020  № 68/VII-186»; 
 
27) «Про затвердження Положення про порядок взаємодії з підприємствами і 

установами міста, щодо організації розгляду звернень, які надходять через «Контакт – центр 

м. Краматорська» та Класифікатора компетенцій та строків виконання звернень 

структурними підрозділами міської ради, комунальними підприємствами»; 
 
28) «Про безоплатну передачу з балансу управління з гуманітарних питань 

Краматорської міської ради на баланс управління фізичної культури та спорту Краматорської 

міської ради нежитлового приміщення колишнього дитячого клубу, яке розташовано за 

адресою:  
м. Краматорськ, вул. Академічна, 12-145Н»; 

 
29) «Про розгляд підтриманої петиції Іванова О.О. про покіс трави на газонах в місті 

Краматорськ»; 
 
30) «Про затвердження звітів з моніторингу виконання заходів Плану дій сталого 

енергетичного розвитку міста Краматорська до 2030 року за періоди 2015-2019 та 2015-2020 
років»; 

31) «Про затвердження Комплексної програми енергоефективності бюджетної, 

комунальної та житлової сфер Краматорської територіальної громади на 2021-2023 роки»; 
 
32) «Про затвердження Концепції запровадження системи енергетичного  менеджменту 

в Краматорській територіальній громаді, Положення енергетичного менеджменту та 

енергетичного моніторингу Краматорської територіальної громади»; 
 
33) «Про затвердження Порядку стимулювання енергоефективної поведінки»; 
 
34) «Про розгляд підтриманої петиції Мерзлякова А.О. щодо організації автобусного 

маршруту загального користування сполученням с. Дмитрівка – Краматорськ»; 
 
35) «Про розгляд підтриманої петиції Кузьміна Л.О. щодо відміни підвищення тарифу 

на проїзд в міському транспорті загального користування в м. Краматорськ»; 
36) «Про відкриття інклюзивних класів в закладах загальної середньої освіти та 

перепрофілювання в інклюзивні групи в дошкільних навчальних закладах»; 
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37) «Про внесення змін до Програми розвитку громадського транспорту, дорожньо-

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

 
38) «Про перепрофілювання Дмитрівського закладу загальної середньої освіти I-III 

ступенів №29  Краматорської міської ради Донецької області у Дмитрівську початкову 

школу №29 Краматорської міської ради Донецької області»; 
 
39) «Про перепрофілювання  Економіко-гуманітарного ліцею №8 імені Василя Стуса 

Краматорської міської ради Донецької області у Опорний заклад загальної середньої освіти 

імені Василя Стуса Краматорської міської ради Донецької області та створення його філії»; 
 
40) «Про внесення змін до рішення міської ради від 09.09.2020 № 73/VII-422 «Про 

створення Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників 

Краматорської міської ради» (зі змінами)»; 
 
41) «Про затвердження Положення про платні послуги, які надаються закладами 

охорони здоров'я – комунальними некомерційними підприємствами Краматорської міської 

ради»; 
42) «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»; 
 
43) «Про внесення змін до рішення  міської ради від 17.12.2020 №2/VIII-46 «Про 

затвердження заходів спрямованих на соціальний захист населення міста у сфері охорони 

здоров'я на 2021 рік»; 
 
44) «Про припинення права користування земельними ділянками»; 
 
45) «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

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

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

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

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

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

відносин»; 
 
52) «Про втрату чинності деяких рішень міської ради»; 
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53) «Про поновлення договорів оренди землі»; 
 
54) «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність та ко- 
 

ристування земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд та будівництво індивідуального гаражу громадянам»; 
 
55) «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»; 
 
56) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

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

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

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

земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства»; 
 
59) «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»; 
 
60) «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу 

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

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

місцевості)»; 
 
64) «Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду»; 
 
65) «Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності»; 
 
66) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

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

земельної ділянки сільськогосподарського призначення»; 

68) «Про передачу земельної ділянки комунальної власності у державну власність»; 

69) «Про проведення інвентаризації земель комунальної власності». 
Інші. 
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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 16.08.2021. 
 
5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 

Секретар міської ради                                                                                        І.І. Сташкевич 
 


