КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 11.11.2021 № 146р
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 24.11.2021 о 10.00 у сесійній залі
міської ради.
2. Включити до порядку денного сесії міської ради наступні питання:
1) «Про затвердження плану діяльності Краматорської міської ради з підготовки
проєктів регуляторних актів на 2022 рік»;
2) «Про проведення звітів депутатів Краматорської міської ради VIII скликання»;
3) «Про порушення клопотання перед головою Донецької обласної адміністрації про
нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України Гончаренка Олександра
Васильовича»;
4) «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»;
5) «Про затвердження Положення про фінансове управління Краматорської міської
ради в новій редакції»;
6) «Про затвердження штатного розпису комітетів мікрорайонів №1-6»;
7) «Про затвердження звіту про виконання бюджету Краматорської міської
територіальної громади за 9 місяців 2021 року»;
8) «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 №2/VIII-89 «Про міський
бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами)»;
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9) «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)»;
10) «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.10.2020 №75/VII-500 «Про
затвердження міської цільової Програми «Громадський бюджет міста Краматорськ на 20212025 роки»;
11) «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.08.2021 №13/VIII-749 «Про
здійснення місцевого внутрішнього запозичення до бюджету Краматорської територіальної
громади»;
12) «Про надання матеріальної допомоги мешканцям міста»;
13) «Про затвердження Положення про порядок надання матеріальної допомоги
мешканцям Краматорської територіальної громади у новій редакції»;
14) «Про безоплатну передачу малоцінних необоротних матеріальних активів з балансу
управління земельних відносин Краматорської міської ради на комунальне підприємство
«Міст»;
15) «Про придбання у комунальну власність Краматорської територіальної громади за
кошти міського та державного бюджетів на умовах співфінансування житлового будинку з
земельною ділянкою для розміщення дитячого будинку сімейного типу»;
16) «Про надання згоди на відчуження об’єкту комунальної власності Краматорської
територіальної громади шляхом продажу на аукціоні»;
17) «Про безоплатне прийняття у комунальну власність Краматорської територіальної
громади зупинок»;
18) «Про визначення управління житлово-комунального господарства Краматорської
міської ради балансоутримувачем нежитлового нерухомого майна комунальної власності
Краматорської територіальної громади»;
19) «Про придбання у комунальну власність Краматорської територіальної громади за
кошти міського та обласного бюджетів на умовах співфінансування квартир для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа»;
20) «Про безоплатну передачу з балансу управління житлово-комунального
господарства Краматорської міської ради на баланс комунального підприємства «Міст»
нежитлового нерухомого майна комунальної власності Краматорської територіальної
громади»;
21) «Про безоплатну передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ,
міст, що перебувають в управлінні Донецької обласної ради об’єкту права комунальної
власності Краматорської територіальної громади - будівлі гуртожитку за адресою: м.
Краматорськ, вул. Магнітогорська, 5»;
22) «Про підтримку звернення депутатів Краматорської міської ради до Президента
України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо державних гарантій
медичним працівникам»;
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23) «Про затвердження списку лауреатів на отримання у 2021 році щорічної разової
премії Краматорської міської ради у сфері культури і мистецтва «Обдарованість»,
встановленої рішенням міської ради від 27.01.2016 №4/VII-88 (зі змінами)»;
24) «Про затвердження заходів щодо профілактики і боротьби з інфекціями, яких
можна запобігти засобами імунопрофілактики, у м. Краматорську на 2022-2024 роки»;
25) «Про затвердження заходів з профілактики та лікування цукрового діабету в місті
Краматорську на період 2022-2024 роки»;
26) «Про затвердження заходів спрямованих на соціальний захист населення міста у
сфері охорони здоров'я на 2022 рік»;
27) «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2019 №61/VII-577 «Про
затвердження міських заходів протидії захворюванню на туберкульоз у м. Краматорську на
2020-2022 роки»;
28) «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 №2/VIII-94 «Про
затвердження програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я
первинного рівня надання медичної допомоги у місті Краматорську на 2021-2022 роки»;
29) «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 №2/VIII-95 «Про
затвердження Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я
вторинного рівня надання медичної допомоги у місті Краматорську на 2021-2022 роки»;
30) «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.06.2021 №10/VIII-593 «Про
розробку містобудівної документації - Схеми планування території Краматорської міської
територіальної громади та Генерального плану міста Краматорськ»;
31) «Про припинення права користування земельними ділянками»;
32) «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у користування»;
33) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у користування»;
34) «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та
передачу земельних ділянок в оренду»;
35) «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та
передачу земельних ділянок в постійне користування»;
36) «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок
в оренду»;
37) «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)»;
38) «Про внесення змін до окремих рішень міської ради щодо регулювання земельних
відносин»;
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39) «Про втрату чинності деяких рішень міської ради»;
40) «Про поновлення договорів оренди землі»;
41) «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»;
42) «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»;
43) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність та користування громадянам»;
44) «Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність та користування
громадянам»;
45) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства»;
46) «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»;
47) «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу
земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;
48) «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;
49) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність шляхом продажу»;
50) «Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості)»;
51) «Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду»;
52) «Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності»;
53) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
приватної власності, цільове призначення якої змінюється, та зміну цільового призначення
земельної ділянки, що перебуває у власності»;
54) «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення»;
55) «Про передачу земельної ділянки комунальної власності у державну власність»;

56) «Про проведення інвентаризації земель комунальної власності».
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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 12.11.2021.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря міської ради.

Міський голова

Олександр ГОНЧАРЕНКО

