
      
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

міського голови 
 
від 08.12.2021 № 155р 

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 22.12.2021 о 10.00 у сесійній залі 

міської ради. 
 
2. Включити до порядку денного сесії міської ради наступні питання: 
 
1) «Про інформацію Краматорської міської територіальної виборчої комісії»; 
 
2) «Про затвердження плану роботи міської ради на I півріччя 2022 року»; 

 
3) «Про затвердження Програми правової освіти населення Краматорської 

територіальної громади на 2022-2023 роки»; 
 

4) «Про затвердження персонального складу наглядових рад визначених комунальних 

підприємств на території Краматорської територіальної громади»; 
 
5) «Про введення штатних одиниць Центру комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю «Оберіг» Краматорської міської ради і затвердження граничної чисельності 

працівників»; 
 
6) «Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 24.05.2019 №54/VII-

261 «Про затвердження списку присяжних Краматорського міського суду Донецької області 

на три роки»; 
 
7) «Про внесення змін та доповнень до плану діяльності Краматорської міської ради з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік, затвердженого рішенням міської ради 

від 24.11.2021 № 20/VIII-1035»; 
 
8) «Про внесення змін до рішення міської ради від 31.03.2021 №7/VIII-296 «Про 

затвердження штатного розпису Комунальної установи «Ситуаційний Центр міста 

Краматорськ»; 
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9) «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2021 № 5/VIII-231 «Про 

затвердження Положення про управління житлово-комунального господарства 

Краматорської міської ради»; 
 
10) «Про встановлення на території Краматорської територіальної громади мінімальної 

вартості місячної оренди 1 квадратного метра загальної площі  нерухомого майна фізичних 

осіб»;  
 
11) «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)»; 
 
12) «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Краматорської 

територіальної громади на 2022 рік»; 
 
13) «Про звільнення служби у справах дітей від сплати державного мита у 2022 році»; 
 
14) «Про звернення депутатів Краматорської міської ради VIII скликання до Президента 

України щодо недопущення підняття тарифу на розподіл газу»; 
 
15) «Про списання багатоквартирних житлових будинків, ліфтів та побутових споруд 

міста з балансового обліку комунального підприємства «Служба єдиного замовника» 

Житлово-комунального господарства м. Краматорська»; 
 
16) «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»; 
 
17) «Про безоплатну передачу у комунальну власність незавершених капітальних 

інвестицій (витрат) комунальній установі «Ситуаційний Центр міста Краматорська" за 

проектом: будівництво оптичної мережі для встановлення засобів відеоспостереження на пл. 

Миру в м. Краматорськ Донецької області»; 
 
18) «Про безоплатну передачу у комунальну власність незавершених капітальних 

інвестицій (витрат) комунальному підприємству «Служба єдиного замовника» Житлово-
комунального господарства м. Краматорська»; 

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

Краматорської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без проведення 

аукціону»; 
 
20) «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»; 
 
21) «Про безоплатну передачу з балансу управління житлово-комунального управління 

Краматорської міської ради на баланс комунального підприємства «Краматорське 

трамвайно-тролейбусне управління» GPS –пристроїв - приймально- передавального GPS – 
обладнання - Радіотерміналу В1 910 TREK (Україна)»; 

 
22) «Про прийняття у комунальну власність Краматорської територіальної громади 

зупинок громадського транспорту, які не мають балансоутримувача»; 
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23) «Про безоплатну передачу з балансу управління житлово-комунального 

господарства Краматорської міської ради на баланс комунального підприємства «Дільниця 

по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них» зупинок громадського 

транспорту»; 
 
24) «Про порядок розподілу орендної плати за користування майном комунальної 

власності Краматорської територіальної громади»; 
 
25) «Про безоплатну передачу витрат управлінню освіти Краматорської міської ради 

(капітальний ремонт та термомодернізація ДНЗ № 60, ЗОШ № 23, ДНЗ № 53, 92)»; 
 
26) «Про затвердження програм розвитку підприємництва та громадських організацій 

«Зробимо Разом» на 2022 рік»; 
 
27) «Про внесення змін до  програми  розвитку громадського транспорту, дорожньо-

транспортної інфраструктури та безпеки дорожнього руху в м. Краматорську на 2020-2022 
роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2019 №64/VII-673»; 

 
28) «Про розгляд підтриманої петиції Копейко Ю.Л. проти відміни тролейбусного 

маршруту №7 «с. Красногірка - ЕМСС»; 
 
29) «Про розгляд підтриманої петиції Ткаченко Б.І. щодо демаркування 

дорожньої  велорозмітки на вул. Ярослава Мудрого та вул. Дружби»; 
 
30) «Про розгляд підтриманої петиції Ткаченко О.В. щодо переміщення велосмуг по 

вул. Ярослава Мудрого та вул. Дружби»; 
 
31) «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»; 
 
32) «Про затвердження Програми стимулювання працівників закладів, установ 

соціальної сфери міста, що фінансуються з бюджету Краматорської міської територіальної 

громади на 2022-2026 роки»; 
 
33) «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2021 №5/VIII-241 «Про 

затвердження заходів на 2021 рік щодо виконання міської Програми розвитку культури на 

2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 №48/VII-649»; 
 
34) «Про затвердження Програми місцевих стимулів для медичних працівників 

комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Краматорської міської ради на 

2021-2025 роки»; 
 
35) «Про затвердження передавального акту балансових рахунків, матеріальних 

цінностей та активів комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня №1» до 

правонаступника - комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня №3» 

Краматорської міської ради»; 
 
36) «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.29020 №2VIII-95 «Про 

затвердження Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я 

вторинного рівня надання медичної допомоги у місті Краматорську на 2021-2022 роки»; 
 
37) «Про перейменування Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Краматорської міської ради Донецької області у Краматорський заклад загальної середньої  
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освіти № 1 Краматорської міської ради Донецької області та затвердження його статуту 

у новій редакції»; 
 
38) «Про перейменування Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Краматорської міської ради Донецької області у Краматорський заклад загальної середньої 

освіти № 2 Краматорської міської ради Донецької області та затвердження його статуту у 

новій редакції»; 
 
39) «Про перейменування Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 

Краматорської міської ради Донецької області у Краматорський заклад загальної середньої 

освіти № 3 Краматорської міської ради Донецької області та затвердження його статуту у 

новій редакції»; 
 
40) «Про перейменування Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 

Краматорської міської ради Донецької області у Краматорський заклад загальної середньої 

освіти № 5 Краматорської міської ради Донецької області та затвердження його статуту у 

новій редакції»; 
 
41) «Про перейменування Краматорського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 –дошкільний навчальний заклад» Краматорської 

міської ради Донецької області у Краматорський заклад загальної середньої освіти № 6 

Краматорської міської ради Донецької області та затвердження його статуту у новій 

редакції»; 
 
42) «Про перейменування Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 

Краматорської міської ради Донецької області у Краматорський заклад загальної середньої 

освіти № 10 Краматорської міської ради Донецької області та затвердження його статуту у 

новій редакції»; 
 
43) «Про перейменування Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 

Краматорської міської ради Донецької області у Краматорський заклад загальної середньої 

освіти № 11 Краматорської міської ради Донецької області та затвердження його статуту у 

новій редакції»; 
 
44) «Про перейменування Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 

Краматорської міської ради Донецької області у Краматорський заклад загальної середньої 

освіти № 15 Краматорської міської ради Донецької області та затвердження його статуту у 

новій редакції»; 
 
45) «Про перейменування Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 16 

Краматорської міської ради Донецької області у Краматорський заклад загальної середньої 

освіти № 16 Краматорської міської ради Донецької області та затвердження його статуту у 

новій редакції»; 
 
46) «Про перейменування Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 

Краматорської міської ради Донецької області у Краматорський заклад загальної середньої 

освіти № 17 Краматорської міської ради Донецької області та затвердження його статуту у 

новій редакції»; 
 
47) «Про перейменування Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 

Краматорської міської ради Донецької області у Краматорський заклад загальної середньої 

освіти № 18 Краматорської міської ради Донецької області та затвердження його статуту у 

новій редакції»; 
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48) «Про перейменування Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 

Краматорської міської ради Донецької області у Краматорський заклад загальної середньої 

освіти № 19 Краматорської міської ради Донецької області та затвердження його статуту у 

новій редакції»; 
 
49) «Про перейменування Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 

Краматорської міської ради Донецької області у Краматорський заклад загальної середньої 

освіти № 20 Краматорської міської ради Донецької області та затвердження його статуту у 

новій редакції»; 
 
50) «Про перейменування Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 

Краматорської міської ради Донецької області у Краматорський заклад загальної середньої 

освіти № 23 Краматорської міської ради Донецької області та затвердження його статуту у 

новій редакції»; 
 
51) «Про перейменування Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 

Краматорської міської ради Донецької області у Краматорський заклад загальної середньої 

освіти № 26 Краматорської міської ради Донецької області та затвердження його статуту у 

новій редакції»; 
 
52) «Про перейменування Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 

Краматорської міської ради Донецької області у Краматорський заклад загальної середньої 

освіти № 30 Краматорської міської ради Донецької області та затвердження його статуту у 

новій редакції»; 
 
53) «Про перейменування Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 31 

Краматорської міської ради Донецької області у Краматорський заклад загальної середньої 

освіти № 31 Краматорської міської ради Донецької області та затвердження його статуту у 

новій редакції»; 
 
54) «Про перейменування Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 33 

Краматорської міської ради Донецької області у Краматорський заклад загальної середньої 

освіти № 33 Краматорської міської ради Донецької області та затвердження його статуту у 

новій редакції»; 
 
55) «Про розгляд підтриманої петиції Трояновської С.В. щодо покращення умов 

прийому в дитячому ізоляторі комунального некомерційного підприємства «Дитяче 

територіальне медичне об’єднання» краматорської міської ради»; 
 
56) «Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 № 2/VIII-45 «Про 

затвердження Заходів щодо реалізації Регіональної програми «Репродуктивне та статеве 

здоровʼя населення Донецької області» у місті Краматорську на період до 2025 року»; 
 
57) «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.06.2021 №10/VIII-594 «Про 

скасування рішення міської ради від 26.12.2012 № 22/VI-69»; 
 
58) «Про внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами на території 

Краматорської територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 29.09.2021 

№16/VIII-873»;  
 
 



 
 

6 
 
59) «Про внесення змін до заходів Програми створення безбар’єрного середовища 

життєдіяльності маломобільної групи населення у м. Краматорську на 2021 рік, 

затверджених рішенням міської ради від 24.02.2021 №5/VIII-210» 
 
60) «Про припинення права користування земельними ділянками»; 
 
61) «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

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

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

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

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

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

відносин»; 
 
68) «Про втрату чинності деяких рішень міської ради»; 
 
69) «Про поновлення договорів оренди землі»; 
 
70) «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»; 
 
71) «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»; 
 
72) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

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

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

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

земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства»; 
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75) «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»; 
 
76) «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу 

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

власність шляхом продажу»; 
 
79) «Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)»; 
 
80) «Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду»; 
 
81) «Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності»; 
 
82) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

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

земельної ділянки сільськогосподарського призначення»; 
 
84) «Про передачу земельної ділянки комунальної власності у державну власність»; 
 
85) «Про проведення інвентаризації земель комунальної власності». 
 
 
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 10.12.2021. 
 

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

Міський голова                                                                              Олександр ГОНЧАРЕНКО 
 


