
 

 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

міського голови 
 

від 16.09.2021  № 125 р  

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 29.09.2021 о 10.00 у 
сесійній залі міської ради. 

 

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

 

1) «Про затвердження результатів роботи робочої групи з моніторингу та перегляду 
діючих регуляторних актів, прийнятих на території Краматорської територіальної громади»; 

 

2) «Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 №2/VIII-15 «Про 
Регламент Краматорської міської ради VIII скликання»; 

 

3) «Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 25.11.2020 № 1/VIII-06 

«Про кількісний склад виконавчого комітету Краматорської міської ради VIII скликання» та 
рішення Краматорської міської ради від 25.11.2020 № 1/VIII-07 «Про затвердження 
персонального складу виконавчого комітету Краматорської міської ради VIII скликання»; 

 

4) «Про втрату чинності рішення міської ради від 20.12.2012 № 22/VI-2 «Про 
затвердження положення «Про місцеві ініціативи в місті Краматорську»; 

 

5) «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)»; 

 

6) «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання 
фінансових планів комунальних підприємств Краматорської міської ради у сфері житлово-

комунального господарства»; 
 

7) «Про надання матеріальної допомоги мешканцям міста»; 
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8) « Про внесення змін до рішення міської ради від 28.07.2021 №12/VIII-666 «Про 
надання матеріальної допомоги мешканцям міста»; 

 

9) «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 підприємствами 
і установами міста, щодо організації розгляду звернень, які надходять через Контакт – центр 
м. Краматорська»; 

 

10) «Про закріплення на праві оперативного управління майна комунальної власності 
Краматорської міської ради»; 

 

11) «Про безоплатну передачу витрат комунальному підприємству «Дільниця по 
ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них», комунальному підприємству 
електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло», комунальному підприємству «Міст» по 
проєктам «Друга стадія проєктування реконструкції з озелененням скверу по бул. 
Машинобудівників від вул. Дружби до вул. Паркової», «Реконструкція території міста від пл. 
Миру до пл. Комсомольської Слави»; 

 

12) «Про передачу витрат комунальному підприємству «Дільниця по ремонту, 
утриманню автошляхів та споруджень на них» та комунальному підприємству електромереж 
зовнішнього освітлення «Міськсвітло» по проєкту «Реконструкція площі Миру»; 

 

13) «Про безоплатну передачу у комунальну власність незавершених капітальних 
інвестицій (витрат) комунальному підприємству «Дільниця по ремонту, утриманню 
автошляхів та споруджень на них» з капітального ремонту зупиночних комплексів у м. 
Краматорськ»; 

 

14) «Про передачу на баланс світлофорного об'єкту»; 
 

15) «Про безоплатне прийняття у комунальну власність Краматорської територіальної 
громади паровозу на п'єдесталі»; 

 

16) «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»; 

 

17) «Про включення до Переліку другого типу об’єктів комунальної власності 
Краматорської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без проведення 
аукціону»;  

 

18) «Про внесення змін та доповнень в додаток до Програми благоустрою міста 
Краматорська на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 29.04.2020 № 
68/VII-186»; 

 

19) «Про внесення змін до рішення  Краматорської міської ради від 31.03.2021 №7/VIII-

306 «Про затвердження передавальних актів реорганізованих відділів Краматорської міської 
ради»; 

 

20) «Про затвердження Комплексної програми енергоефективності бюджетної, 
комунальної та житлової сфер Краматорської територіальної громади на 2021-2023 роки»; 

21) «Про затвердження Концепції запровадження системи енергетичного  менеджменту в 
Краматорській територіальній громаді, Положення енергетичного менеджменту та 
енергетичного моніторингу Краматорської територіальної громади»; 
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22) «Про затвердження Порядку стимулювання енергоефективної поведінки»; 
 

23) «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»; 

 

24) «Про надання дозволу закладам охорони здоров’я Краматорської територіальної 
громади на укладання договорів про співпрацю з Донецьким національним медичним 
університетом»; 

 

25) «Про затвердження передавального акту балансових рахунків, матеріальних 
цінностей та активів комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2» Краматорської міської ради» до його правонаступника 
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
№ 1» Краматорської міської ради»; 

 

26) «Про внесення змін до рішення міської ради  від 28.04.2021 № 8/VIII-375 «Про 
реорганізацію комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 1»  
Краматорської  міської ради шляхом його приєднання до комунального некомерційного під-

приємства «Міська лікарня № 3» Краматорської міської ради»; 

 

27) «Про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги № 1» Краматорської міської ради, затвердженого 
рішенням міської ради від 23.06.2021 № 10/VIIІ-580»; 

 

28) «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території 
Краматорської територіальної громади»; 

 

29) «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.06.2021 № 10/VIII-589 «Про 
затвердження Програми будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту 
об’єктів інфраструктури м. Краматорська на 2021 – 2025 роки»; 

 

30) «Про припинення права користування земельними ділянками»; 
 

31) «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у користування»; 

 

32) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у користування»; 

 

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

 

34) «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
передачу земельних ділянок в постійне користування»; 

 

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

 

36) «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)»; 
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37) «Про внесення змін до окремих рішень міської ради щодо регулювання земельних 
відносин»; 

 

38) «Про втрату чинності деяких рішень міської ради»; 
 

39) «Про поновлення договорів оренди землі»; 
 

40) «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність та 
користування земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд та будівництво індивідуального гаражу громадянам»; 

 

41) «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»; 

 

42) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність та користування громадянам»; 

 

43) «Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність та користування 
громадянам»; 

 

44) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства»; 

 

45) «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»; 

 

46) «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення»; 

 

47) «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення»; 
 

48) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність шляхом продажу»; 

 

49) «Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)»; 
 

50) «Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду»; 
 

51) «Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності»; 
 

52) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
приватної власності, цільове призначення якої змінюється, та зміну цільового призначення 
земельної ділянки, що перебуває у власності»; 

 

53) «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення»; 

 

54) «Про передачу земельної ділянки комунальної власності у державну власність»; 
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55) «Про проведення інвентаризації земель комунальної власності». 
Інші. 

 

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 розгляду на сесії міської 
ради до 16.09.2021. 

 

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

 

 

 

Міський голова                                                                                        О.В. Гончаренко 

 

 


