
 

 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

міського голови 
 
від  13.10.2021  № 137 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 27.10.2021 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 те перегляду 

діючих регуляторних актів, прийнятих на території Краматорської територіальної громади»; 
 
2) «Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 24.02.2021 №5/VIII-231 

«Про затвердження Положення про управління житлово-комунального господарства 

Краматорської міської ради»; 
 
3) «Про підтримку участі КВП «Краматорський водоканал» у проекті «Програма 

розвитку муніципальної інфраструктури України»;  
 
4) «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)»; 
 
5) «Про затвердження Програми стимулювання працівників бюджетних закладів, 

установ міста та некомерційних комунальних підприємств, що фінансуються з бюджету 

Краматорської міської територіальної громади на 2022-2026 роки»; 
 
6) «Про надання матеріальної допомоги мешканцям міста»; 
 
7) «Про безоплатну передачу основних засобів з балансу фінансового управління на 

баланс управління освіти»; 
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8) «Про придбання у комунальну власність Краматорської територіальної громади за 

кошти міського та обласного бюджетів на умовах співфінансування квартир для дітей-сиріт, 

дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа»;  
 

9) «Про безоплатну передачу у державну власність до сфери управління Служби безпеки 

України об’єктів права комунальної власності Краматорської територіальної громади»; 
 

10) «Про безоплатну передачу з балансу комунального підприємства «Дільниця по 

ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них» на баланс комунального 

підприємства «Об`єднання парків культури та відпочинку» майна комунальної власності 

Краматорської територіальної громади»; 
 

11) «Про визначення балансоутримувачів майна комунальної власності Краматорської 

територіальної громади»; 
 
12) «Про приватизацію об'єкту комунальної власності Краматорської територіальної 

громади шляхом продажу на аукціоні»; 
 

13) «Про визначення комунального підприємства «Служба єдиного замовника» 

Краматорської міської ради балансоутримувачем квартир комунальної власності 

Краматорської територіальної громади»; 
 

14) «Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Краматорської 

територіальної громади майна державної власності»;  
 

15) «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»; 
 

16) «Про внесення змін до рішення міської ради від 31.03.2021 № 7/VIII-312 «Про 

врегулювання деяких питань з оренди майна, що належить до комунальної власності 

Краматорської територіальної громади»; 
 

17) «Про безоплатну передачу майна з балансу управління житлово-комунального 
господарства Краматорської міської ради до відокремленого підрозділу «Виробнича одиниця 

обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» 

«Краматорськміжрайтепломережа»;  
 

18) «Про включення до Переліку другого типу об’єктів комунальної власності 

Краматорської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без проведення 

аукціону»; 
 
19) «Про внесення змін до Програми реформування і розвитку водопровідно-

каналізаційного господарства на території м. Краматорська на 2021-2023 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 17.12.2020 № 2/VIII-33»; 
 
20) «Про передачу витрат управлінню освіти Краматорської міської ради (роботи з 

капітального ремонту та реконструкції будівель загальноосвітніх шкіл та дошкільних 

навчальних закладів)»; 
 
21) «Про безоплатну передачу витрат управлінню освіти Краматорської міської ради 

(капітальний ремонт та термомодернізація ДНЗ № 34, 51 та ЗОШ № 17, 18)»; 
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22) «Про безоплатну передачу у комунальну власність незавершених капітальних 

інвестицій (витрат) комунальному підприємству «МІСТ» по проєкту: «Реконструкція 

нежитлової  
будівлі під житло для переселенців з розміщенням спортивного та дитячого майданчиків за 

адресою: вул. Абая,4 смт. Біленьке, м. Краматорськ, Донецька обл. (коригування)»; 
 
23) «Про безоплатну передачу витрат управлінню освіти Краматорської міської ради 

(реконструкції спортивних майданчиків, футбольних полів на території загальноосвітніх 

шкіл)»; 
 
24) «Про внесення змін до Статуту комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр 

Краматорської міської ради Донецької  області»; 
 
25) «Про безоплатну передачу з балансу управління освіти Краматорської міської ради 

майна комунальної власності територіальної громади міста Краматорська»; 
 
26) «Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 27.01.2021 №4/VIII-

159  «Про призначення на 2021 рік щомісячної муніципальної (міської) стипендії здобувачам 

освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів фахової передвищої 

освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також осіб з їх числа»; 
 
27) «Про надання у 2021 році одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих 

(померлих) ветеранів війни, які брали участь у бойових діях  на території Республіки 

Афганістан»; 
 
28) «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»; 
 
29) «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»; 
 
30) «Про затвердження передавальних актів дитячо-юнацької спортивної школи №1 

Краматорської міської ради та дитячо-юнацької спортивної школи №3 Краматорської міської 

ради»; 
 
31) Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 31.03.2021 №7/VIII-

321 «Про зміну підпорядкування дитячо-юнацьких спортивних шкіл Краматорської міської 

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

325 «Про зміну підпорядкування дитячо-юнацької спортивної школи №2 Краматорської 

міської ради»; 
 
33) «Про надання дозволу на розробку Детального плану території, обмеженої вулицями 

Олекси Тихого, Дружби, бульваром Машинобудівників та проспектом Миру в м. 

Краматорськ»; 
 

34) «Про припинення права користування земельними ділянками»; 
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35) «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

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

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

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

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

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

відносин»; 
 
42) «Про втрату чинності деяких рішень міської ради»; 
 
43) «Про поновлення договорів оренди землі»; 
 
44) «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»; 
 
45) «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»; 
 
46) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

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

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

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

ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства»; 
 
49) «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»; 
 
50) «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу 

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

власність шляхом продажу»; 
 
53) «Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)»; 
 
54) «Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду»; 
 
55) «Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності»; 
 
56) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

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

ділянки сільськогосподарського призначення»; 
 
58) «Про передачу земельної ділянки комунальної власності у державну власність»; 
 
59) «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 18.10.2021. 
 

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

Міський голова                                                                              Олександр ГОНЧАРЕНКО 
 

 


