
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

міського голови 
 
від  08.11.2021  № 142р  

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 10.11.2021 о 10.00 у 

сесійній залі міської ради. 
 
2. Включити до порядку денного сесії міської ради наступні питання: 
 
1) «Про безоплатне прийняття у комунальну власність Краматорської територіальної 

громади окремо визначеного рухомого майна»; 

2) «Про  надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»; 

3) «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду фізичній особі Ігнатку Володимиру Олександровичу»; 

4) «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду фізичній особі Кондратенко Катерині Робертівні»; 

5) «Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки в оренду Щербанюку Олегу Івановичу»; 

6) «Про припинення права постійного користування  земельною ділянкою 

Управлінню капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської 

міської ради»; 

7) «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ 2382»; 

8) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

передачу земельних ділянок у постійне користування КОМУНАЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ОБ’ЄДНАННЯ ПАРКІВ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ»; 

 



 

 

9) «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок фізичній особі Бутко Надії Олександрівні»; 

10) «Про передачу земельної ділянки в оренду Міжнародній організації з міграції»; 

11) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд громадянам»; 

12) «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва громадянину Зінському 

Володимиру Миколайовичу»; 

13) «Про відмову в наданні дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність для будівництва індивідуального гаражу 

громадянам»; 

14) «Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд громадянці Бакшун Світлані Михайлівні»; 

15) «Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд громадянину Кулику Віктору Миколайовичу»; 

16) «Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд громадянину Пирову Ярославу Артемовичу»; 

17) «Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку,  господарських будівель і споруд громадянці Фатайрі Ірині Євгенівні»; 

18) «Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку,  господарських будівель і споруд громадянці Кітаіної Вірі Яківні»; 

19) «Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку,  господарських будівель і споруд громадянці Бовтуті Ірині Павлівні». 
 
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 покласти на секретаря міської ради. 
 
 

 
 

Міський голова                                                                              Олександр ГОНЧАРЕНКО 
 


