
 
 
 
 
 

 

 

Проєкт 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від                          №  

м. Краматорськ      

 
Про затвердження плану 
роботи міської ради  
на I півріччя 2022 року 
 
 
                 Згідно з п. 7 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 
 
 
        міська рада  
 
 
В И Р І Ш И Л А: 
 
 

1. Затвердити план роботи міської ради на I півріччя 2022 року (додається). 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради та 

голів постійних комісій. 
 

 
 
 
 
Міський голова                                           Олександр ГОНЧАРЕНКО 
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Додаток  
до рішення міської ради 

                               №  

 
 

ПЛАН 
роботи міської ради на I півріччя 2022 року 

№ 
п/п 

Назва питання 
Строк 

проведення 
Відповідальні 

ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА РОЗГЛЯД: 
I. Засідань сесій міської ради 

1. Про затвердження  Стратегії розвитку 

Краматорської територіальної громади до 2027 

року. 

січень профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, відділ  
стратегічного 
планування, 

територіального 

розвитку та 

управління 

проектами 

управління 

економічного 

розвитку 
2. Про призначення на 2022 рік щомісячної  

муніципальної  стипендії особам, яким 

виповнилось 100 і більше років. 

січень профільна постійна 
комісія, заступник 
міського голови 
згідно з розподілом 

обов'язків, 
управління праці та 

соціального захисту 

населення 
3. Про призначення на 2022 рік щомісячної  

муніципальної (міської) стипендії учням 

професійно-технічних навчальних закладів та 

студентам  вищих навчальних закладів I – IV 
рівнів акредитації  з числа дітей – сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, а також 

осіб з їх числа. 

січень профільна постійна 
комісія, заступник 
міського голови 
згідно з розподілом 

обов'язків, 
управління праці та 

соціального захисту 

населення 
4. Про затвердження заходів на 2022 рік щодо 

виконання Програми розвитку культури на 

2022-2024 роки. 

січень профільна постійна 
комісія, заступник 
міського голови 
згідно з розподілом 

обов'язків, 
управління з 

гуманітарних 

питань 
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5. Про затвердження списку спортсменів на 

отримання стипендії у 2022 році. 
січень профільна постійна 

комісія, заступник 
міського голови 
згідно з розподілом 

обов'язків, 
управління фізичної 

культури та спорту 
6. Про  звіт міського голови щодо здійснення 

державної регуляторної політики виконавчи- 
ми органами міської ради у 2021 році. 

лютий  профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, відділ 

споживчого ринку, 

підприємництва та 

регуляторної 

політики 
7. Про результати діяльності Краматорського 

відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Донецькій області щодо 

боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку у місті за 2021 рік. 

лютий профільна постійна 
комісія, Краматор- 
ський відділ поліції 

ГУ Національної 

поліції в Донецькій 

області 
8. Про стан законності у м. Краматорську,  

заходи щодо її зміцнення та результати  
діяльності місцевої прокуратури за 2021 рік. 

лютий профільна постійна 
комісія, 

прокуратура міста 

Краматорська 
9. Про затвердження звіту про виконання  

бюджету Краматорської міської територіальної 

громади у 2021 році. 

березень профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, фінан- 
сове управління 

10. Про виконання Програми економічного і 

соціального розвитку Краматорської міської 

територіальної громади  на 2021 рік, 

затвердженої рішенням міської ради від 

24.02.2021 №5/VIII-209. 

березень профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, відділ  

стратегічного 

планування, 

територіального 

розвитку та 

управління 

проектами 

управління 

економічного 

розвитку 
11. Про затвердження звіту про виконання 

бюджету Краматорської міської територіальної 

громади у I кварталі 2022 року. 
 

травень профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, фінан- 
сове управління 
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12. Про план роботи міської ради на II півріччя 

2022 року. 
 

червень профільні постійні 
комісії, секретар 

міської ради, відділ 

роботи з депутатами 
13. Про встановлення туристичного збору на 

території Краматорської міської територіальної 

громади. 

до кінця 

півріччя 
профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, 
фінансове 

управління 
14. Про встановлення ставок єдиного податку для 

фізичних осіб-підприємців на території 

Краматорської міської територіальної громади. 

до кінця 

півріччя 
профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, відділ 

споживчого ринку, 

підприємництва та 

регуляторної 

політики 
15. Про затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок в межах Краматорської територіальної 

громади. 

до кінця 

півріччя 
профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, 
управління 

земельних відносин 
16. Про затвердження Примірних договорів оренди 

майна та Методики розрахунку орендної плати 

за майно комунальної власності Краматорської 

територіальної громади та пропорції її 

розподілу. 

до кінця 

півріччя 
профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, відділ 

управління майном 

комунальної 

власності  
17. Про внесення  змін та доповнень до Програми 

економічного і соціального розвитку 

Краматорської територіальної громади на 

2022рік. 

за 

потребою 

протягом 

півріччя 

профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, відділ  

стратегічного 

планування, 

територіального 

розвитку та 

управління 

проектами 

управління 

економічного 

розвитку 
18. Про внесення змін та доповнень до рішення 

міської ради «Про бюджет Краматорської 

міської територіальної громади на 2022 рік». 

за 

потребою 

протягом 

профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 
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 півріччя згідно з розподілом 

обов'язків, фінан- 
сове управління 

20. Про затвердження переліку об'єктів права 
комунальної власності Краматорської 

територіальної громади. 

за 

потребою 

протягом 

півріччя 

профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, 

управління 

житлово-
комунального 

господарства 
21. Про безоплатну передачу об'єктів комунальної 

власності з балансу на баланс відділів, 

управлінь, комунальних  підприємств 

Краматорської міської ради. 

за 

потребою 

протягом 

півріччя 

профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, 

управління 

житлово-
комунального 

господарства 
22. Про прийняття та передачу об'єктів 

комунальної власності з державної власності у 

комунальну та навпаки. 

за 

потребою 

протягом 

півріччя 

профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, 

управління 

житлово-
комунального 

господарства 
23. Про включення до Переліку  другого типу 

об'єктів комунальної власності Краматорської 

територіальної громади, що підлягають 

передачі в оренду без проведення аукціону. 

за 

потребою 

протягом 

півріччя 

профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, 

управління 

житлово-
комунального 

господарства 
24. Про приватизацію об'єктів комунальної 

власності Краматорської територіальної 

громади. 

за 

потребою 

протягом 

півріччя 

профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, 
управління 

житлово-
комунального 

господарства 
25. Про затвердження переліку об'єктів 

комунальної власності Краматорської 

територіальної громади, що підлягають 

приватизації у 2022 році. 

за 

потребою 

протягом 

півріччя 

профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 
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обов'язків, 
управління 

житлово-
комунального 

господарства 
26. Про затвердження переліку об'єктів 

комунальної власності Краматорської 

територіальної громади, що не підлягають 

приватизації у 2022 році 

за 

потребою 

протягом 

півріччя 

профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, 
управління 

житлово-
комунального 

господарства 
30. Про припинення права користування 

земельними ділянками. 
 

за 

потребою 

протягом 

півріччя 

профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, 
управління 

земельних відносин  
31. Про надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у користування. 

за 

потребою 

протягом 

півріччя 

профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, 

управління 

земельних відносин 
32. Про надання дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) у 

користування. 

за 

потребою 

протягом 

півріччя 

профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, 

управління 

земельних відносин 
33. Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу 

земельних ділянок в оренду. 

за 

потребою 

протягом 

півріччя 

профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, 

управління 

земельних відносин 
34. Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу 

земельних ділянок у постійне користування. 

за 

потребою 

протягом 

півріччя 

профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, 

управління 

земельних відносин 
35. Про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості). 

за 

потребою 

протягом 

профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 
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півріччя згідно з розподілом 

обов'язків, 

управління 

земельних відносин 
36. Про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
та передачу земельних ділянок в оренду. 

за 

потребою 

протягом 

півріччя 

профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, 

управління 

земельних відносин 
37. Про поновлення договорів оренди землі. за 

потребою 

протягом 

півріччя 

профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, 

управління 

земельних відносин 
38. Про надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність та користування 

громадянам. 

за 

потребою 

протягом 

півріччя 

профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, 

управління 

земельних відносин 
39. 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 та 

обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд та  

будівництво індивідуального гаражу 

громадянам. 

за 

потребою 

протягом 

півріччя 

профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, 

управління 

земельних відносин 

40. Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок і передачу у 

власність та користування земельних ділянок 

для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд та 

для будівництва індивідуального гаражу. 

за 

потребою 

протягом 

півріччя 

профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, 

управління 

земельних відносин 
41. Про внесення змін до окремих рішень міської 

ради щодо регулювання земельних відносин. 
за 

потребою 

протягом 

півріччя 

профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, 

управління 

земельних відносин 
42. Про проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки та продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для 

підприємницької діяльності. 

за 

потребою 

протягом 

півріччя 

профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 
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обов'язків, 

управління 

земельних відносин 

43. Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється 

та зміну цільового призначення земельної 

ділянки, що перебуває у власності. 

за 

потребою 

протягом 

півріччя 

профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, 

управління 

земельних відносин 
44. Про надання згоди на передачу земельної 

ділянки у суборенду. 
за 

потребою 

протягом 

півріччя 

профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, 

управління 

земельних відносин 
45. Про надання згоди на відновлення меж 

земельної ділянки в натурі ( на місцевості). 
за 

потребою 

протягом 

півріччя 

профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, 

управління 

земельних відносин 
46. Про надання дозволу на розробку технічних 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) у власність та користування 

громадянам. 

за 

потребою 

протягом 

півріччя 

профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, 

управління 

земельних відносин 
47. Про надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для ведення особистого 

селянського господарства. 

за 

потребою 

протягом 

півріччя 

профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, 

управління 

земельних відносин 
48. 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. 

за 

потребою 

протягом 

півріччя 

профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, 

управління 

земельних відносин 
49. Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність 

шляхом продажу. 

за 

потребою 

протягом 

півріччя 

профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, 

управління 

земельних відносин 
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50. Про затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення. 

за 

потребою 

протягом 

півріччя 

профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, 

управління 

земельних відносин 
51. Про затвердження складу  міської комісії з 

розгляду земельних спорів у межах населених 

пунктів міста Краматорська та положення про 

неї. 

за 

потребою 

протягом 

півріччя 

профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, 

управління 

земельних відносин 
52. Про припинення права власності на земельну 

ділянку у разі добровільної відмови власника 

землі на користь держави або територіальної 

громади. 

за 

потребою 

протягом 

півріччя 

профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, 

управління 

земельних відносин 
53. Про надання згоди розпорядників земельних 

ділянок державної та комунальної власності на 

поділ та об'єднання таких ділянок. 

за 

потребою 

протягом 

півріччя 

профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, 

управління 

земельних відносин 
54. Про продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення. 
за 

потребою 

протягом 

півріччя 

профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, 

управління 

земельних відносин 
55. Про продаж земельних ділянок комунальної 

власності або прав на них на конкурентних 

засадах (земельних торгах). 

за 

потребою 

протягом 

півріччя 

профільна постійна 
комісія, заступник 

міського голови 

згідно з розподілом 

обов'язків, 

управління 

земельних відносин 
 

III. Днів депутата. 
№ 
п/п 

 
Назва питання  

Строк 

проведення  Відповідальні 

 Обговорення матеріалів майбутньої сесії. 

Нове в законодавстві. 
напередодні 

сесії 
секретар міської 

ради, начальник 

юридичного відділу  
 
 


