
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

міського голови 
 

від 13.09.2021  № 120 р 

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 15.09.2021 о 14.00 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 перепрофілювання груп подовженого дня в опорному закладі загальної 
середньої освіти імені Василя Стуса Краматорської міської ради Донецької області в 
інклюзивні групи подовженого дня»; 

 

3) «Про відкриття інклюзивних класів в закладах загальної середньої освіти та 
перепрофілювання групи в Комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла-сад) 
№60 «Журавлик» комбінованого типу в інклюзивну»; 

 

4) «Про укладання договору суперфіцію»; 
 

5) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу земельної ділянки в постійне користування КОМУНАЛЬНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ «КРАМАТОРСЬКЕ ТРАМВАЙНО-ТРОЛЕЙБУСНЕ УПРАВЛІННЯ»; 

 

6) «Про припинення права користування  земельною ділянкою та передачу 
земельної ділянки в оренду фізичній особі Павенку Герману Олександровичу»; 

 



 

7) «Про припинення права користування  земельною ділянкою та передачу 
земельної ділянки в оренду фізичній особі Слепухову Костянтину Миколайовичу»; 

 

8) «Про припинення права користування  частиною земельної ділянки та передачу 
частини земельної ділянки в оренду фізичній особі Дончик Ірині Олександрівні»; 

 

9) «Про припинення права користування  земельною ділянкою та передачу 
земельної ділянки в оренду фізичній особі Соловей Ксенії Володимирівні»; 

 

10) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу у власність земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу»; 

 

11) «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність 
земельних ділянок»; 

 

12) «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та  передачу у власність 
земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і спору (присадибна ділянка) громадянам». 

 

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 залишаю за собою. 
 

 

 

Секретар міської ради                                                                        І.І. Сташкевич 

 


