
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

міського голови 
 
від 14.12.2021  № 160р 

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 16.12.2021 о 10.00 у сесійній 

залі міської ради. 
 
2. Включити до порядку денного сесії міської ради наступні питання: 
 
1) «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 №2/VIII-89 «Про бюджет 

Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами)»; 
 

2) «Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2022 рік»; 
 

3) «Про припинення права користування земельними ділянками фізичній особі 

Алексєєву Сергію Вікторовичу та фізичній особі Алексєєвій Оксані Володимирівні»;  
 

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

земельної ділянки в оренду фізичній особі Сергєєвій Ніні Василівні»;  

 

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

земельної ділянки в оренду АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»; 

 

6) «Про надання згоди на поділ земельної ділянки фізичній особі Багнюку Сергію 

Васильовичу»; 

 

7) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду та передачу земельної ділянки в оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»;  



 

2 

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

відведення земельної ділянки в оренду АВТОГАРАЖНОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИГУЛІ»;   

 

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

відведення земельної ділянки в оренду АВТОГАРАЖНОМУ КООПЕРАТИВУ 

«ЗАПОРОЖЕЦЬ»;  

 

10) «Про припинення права користування  земельною ділянкою, укладання договору 

суперфіцію»; 

 

11) «Про скасування рішення міської ради від 29.09.2021 № 16/VIII-879 «Про 

проведення інвентаризації земель комунальної власності АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»; 

 

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

земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМАН-
БЕТОН»; 

 

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

земельної ділянки в оренду фізичній особі Гордієнку Віталію Леонідовичу»;  

 

14) «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у постійне користування ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ А2120»;  

 

15) «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в оренду АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;  

 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Кабовій Марії Сергіївні»;  

 

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

земельної ділянки в оренду фізичній особі Поповій Маріанні Олексіївні»;  

 

18) «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у постійне користування СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «РИТУАЛЬНА СЛУЖБА» КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»;   

 

19) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   

приватної власності, цільове призначення якої змінюється, та зміну цільового призначення 
земельної ділянки, що перебуває у власності, фізичній особі Рустамову Мубарізу»;  

 

20) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду та передачу земельної ділянки в оренду АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК 

ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»; 
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21) «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

оренду та передачу земельних ділянок в оренду фізичній особі Бескровній Юлії 

Олександрівні та фізичній особі Бескровному Антону Сергійовичу»;  

 

22) «Про надання згоди на встановлення земельного сервітуту та укладання договорів 

про встановлення земельного сервітуту АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК 

ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»; 

 

23) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

оренду та передачу земельних ділянок АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду»;  

 

24) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду та передачу земельної ділянки в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СП САТОРІ»; 

 

25) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду та передачу земельної ділянки в оренду фізичній особі Баранцову Дмитру Івановичу»; 

 

26) «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

оренду та передачу земельних ділянок в оренду АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК 

ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»; 

 

27) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду та передачу земельної ділянки в оренду фізичній особі Фурмулі Ганні Юріївні»;  

 

28) «Про надання згоди на встановлення земельних сервітутів та укладання договорів 

про встановлення земельного сервітуту АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК 

ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»; 

 

29) «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель комунальної власності в районі проспекту Металургів»;  

 

30) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ОБ’ЄДНАННЯ ПАРКІВ 

КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ»; 

 

31) «Про визначення замовником виконання робіт та укладання договору суперфіцію 

КОМУНАЛЬНІЙ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІЙ УСТАНОВІ «Донецький обласний центр 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»; 

 

32) «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення комунальної власності, право на які (оренда, 

суперфіцій) підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону»;   
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33) «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.10.2021 № 18/VIII-1016 «Про 

продаж права оренди на земельну ділянку несільськогосподарського призначення 

комунальної власності, що підлягає продажу виключно на земельних торгах (у формі 

електронного аукціону)»; 

 

34) «Про передачу земельної ділянки в постійне користування КОМУНАЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ДИРЕКЦІЯ З КАПІТАЛЬНОГОБУДІВНИЦТВА 

АДМІНИСТРАТИВНИХ І ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ»; 

 

35) «Про відмову в поновленні договору оренди землі ПМП «Торгівельно – виробнича 

фірма «КАБА»; 

 

36) «Про поновлення договору оренди землі ТОВ «Краматорський ринок»; 

 

37) «Про поновлення договору оренди землі фізичній особі Сергєєвій Галині Іванівні»; 
 

38) «Про поновлення договору оренди землі колективному підприємству «АРТ»; 

 

39) «Про поновлення договору оренди землі фізичній особі Щербак Тамарі Петрівні»; 

 

40) «Про поновлення договорів оренди землі юридичній та фізичним особам»; 

 

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

земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд громадянам»; 

 

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

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу громадянці Кабовій 

Марії Сергіївні»; 

 

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

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу громадянину Кабову 

Миколі Вікторовичу»; 

 

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

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу громадянину 

Гавалешку Віктору Павловичу»; 

 

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

земельних ділянок у власність для будівництва індивідуального гаражу»; 

 



 

5 

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

земельних ділянок у власність»; 

 

47) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу у власність земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаражу 

громадянину Болотову Андрію Миколайовичу»; 

 

48) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу у власність земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу громадянці 

Овчаренко Світлані Олександрівні»; 

 

49) «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) громадянам»; 

 

50) «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд громадянам»; 

 

51) «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

передачу у власність земельних ділянок для індивідуального садівництва громадянам»; 
 
52) «Про звернення депутатів Краматорської міської ради VIІI скликання до Президента 

України, Верховної Ради України щодо неприпустимості набрання чинності проєктом закону 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (реєстр.№ВР 5600)»; 
 

53) «Про затвердження міської Програми  розвитку культури на 2022-2024 роки». 
 

 
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 


