
Проєкт 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА  
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
 

від                          №   

м. Краматорськ      

Про попередній розгляд проєкту   рішен- 
ня міської ради   «Про внесення  змін  до 

рішення Краматорської   міської ради від 

24.05.2019 № 54/VІІ-261 «Про затверд-
ження списку присяжних Краматорсько-
го міського суду  Донецької області на 

три роки» 

 

 

 Попередньо розглянувши проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 

Краматорської міської ради від 24.05.2019 № 54/VІІ-261 «Про затвердження списку 

присяжних Краматорського міського суду Донецької області на три роки»,  керуючись ст. 52 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

 виконком міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

 Схвалити та внести на розгляд міської ради проєкт рішення міської ради «Про 

внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 24.05.2019 № 54/VІІ-261 «Про 

затвердження списку присяжних Краматорського міського суду Донецької області на три 

роки» (додається). 

 

  

 

Міський голова                                                                                         О.В. Гончаренко 

 

 

 



Проєкт  
 

КРАМАТОРСЬКА   МІСЬКА   РАДА  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від                      №  

м. Краматорськ      

 
Про внесення  змін  до рішення 

Краматорської   міської ради від 

24.05.2019 № 54/VІІ-261 «Про зат-
вердження списку присяжних Крама-
торського міського  суду  Донецької 

області на три роки» 
 
 Розглянувши подання територіального управління Державної судової адміністрації 

України в Донецькій області від 28.08.2021 року № 02-3408/21, 02-3407/21, 02-3406/21, 
відповідно до ст. ст. 64, 65 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», керуючись    
ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська  рада 
 
В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до рішення Краматорської міської ради від 24.05.2019 № 54/VІІ-261 
«Про затвердження списку присяжних Краматорського міського суду Донецької області на 

три роки», виклавши список присяжних в новій редакції (додається).   

2. Вважати такими, що втратило чинність рішення Краматорської міської ради від 

23.06.2021 року № 10/VIII-554 «Про внесення  змін до рішення Краматорської міської ради 

від 24.05.2019 № 54/VІІ-261 «Про затвердження списку присяжних Краматорського міського 

суду Донецької області на три роки». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, протидії корупції, охорони 

прав, свобод і законних інтересів громадян, адміністративно-територіального устрою та 

інформованості населення.  

 
 
Міський голова                                                                                         О.В. Гончаренко  
 


