КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 12.01.2022 № 4р
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 26.01.2022 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 звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики
виконавчими органами Краматорської міської ради у 2021 році»;
3) «Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення кандидатури
старости у Краматорській територіальній громаді»;
4) «Про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через центр
надання адміністративних послуг виконавчого комітету Краматорської міської ради,
затвердженого рішенням міської ради від 28.01.2015 №46/VI-02»;
5) «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.11.2020 № 1/VIII-04 «Про склад
постійних комісій міської ради VIII скликання»;
6) «Про надання згоди на підписання меморандуму щодо сприяння реалізації проєктів в
рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України»;
7) «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)»;
8) «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2021 №21/VIII-1113 «Про
міський бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2022 рік»;
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9) «Про встановлення умов повернення субвенції на розвиток комунальної
інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки, до державного бюджету»;
10) «Про надання дозволу КП «Об'єднання парків культури та відпочинку» на
укладання договору фінансового лізингу»;
11) «Про надання дозволу КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» на укладання
договору фінансового лізингу для придбання землерийної техніки з правом подальшого
викупу»;
12) «Про надання дозволу Спеціалізованому Комунальному підприємству «Ритуальна
служба» Краматорської міської ради на укладання договору фінансового лізингу для
придбання техніки з правом подальшого викупу»;
13) «Про надання дозволу КП «Міськсвітло» на укладання договору фінансового
лізингу для придбання автогідропідіймача з правом подальшого викупу»;
14) «Про надання дозволу КП «Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та
споруджень на них» на укладання договору фінансового лізингу для придбання техніки з
правом подальшого викупу»;
15) «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2021 № 4/VIII-146 «Про
затвердження Програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м.
Краматорську на 2021-2023 роки»;
16) «Про внесення змін до Програми реформування і розвитку водопровідноканалізаційного господарства на території м. Краматорська на 2021-2023 роки, затвердженої
рішенням міської ради від 17.12.2020 № 2/VIII-33»;
17) «Про включення до Переліку другого типу об'єктів комунальної власності
Краматорської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без проведення
аукціону»;
18) «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.04.2020 № 68/VII-186 «Про
затвердження Програми благоустрою міста Краматорська на 2020-2024 роки»;
19) «Про затвердження Правил благоустрою території Краматорської територіальної
громади»;
20) «Про розгляд підтриманої петиції Поволоцької О.М. про зобов'язання КВП
«Краматорський водоканал» провести перерахунок оплати у зв'язку з неналежною якістю
води»;
21) Про подовження терміну дії та внесення змін до Програми розвитку та утримання
парків культури та відпочинку міста Краматорська на 2019-2021 роки, затвердженої
рішенням міської ради від 20.12.2018 №48/VII-650»;
22) «Про перепрофілювання групи в Комунальному дошкільному навчальному закладі
(ясла-садок) №64 «Пролісок» комбінованого типу в інклюзивну»;
23) «Про призначення на 2022 рік щомісячної муніципальної стипендії особам, яким
виповнилось сто і більше років»;

24) «Про призначення на 2022 рік щомісячної муніципальної (міської) стипендії учням
професійно-технічних навчальних закладів та студентам вищих навчальних закладів I – IV
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рівнів акредитації з числа дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а
також осіб з їх числа»;
25) «Про безкоштовну передачу легкового автомобілю із комунального некомерційного
підприємства «Стоматологічна поліклініка № 1» Краматорської міської ради»;
26) «Про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства «Міська
лікарня № 3» Краматорської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від
20.12.2018 № 48/VIІ-661»;
27) «Про затвердження Програми місцевих стимулів для педагогічних працівників
закладів освіти Краматорської міської ради на 2022-2026 роки»;
28) «Про затвердження істотних умов енергосервісних договорів між управлінням
освіти Краматорської міської ради та ТОВ «ЕСКО ЮА»;
29) «Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 29.08.2019 №58/VII439 «Про зміну назви Краматорської загальноосвітньої школи I-III ступенів №35 з
профільним навчанням імені В.М. Шеймана Краматорської міської ради Донецької області
на назву Ліцей №35 імені Валентина Шеймана Краматорської міської ради Донецької області
та затвердження його статуту в новій редакції»;
30) «Про безоплатну передачу з управління освіти Краматорської міської ради на
баланс Комунальної установи «Ситуаційний центр міста Краматорська» систем
відеоспостереження»;
31) «Про затвердження Програми стимулювання працівників закладів освіти, які
фінансуються з бюджету Краматорської міської територіальної громади на 2022-2026 роки»;
32) «Про затвердження списку спортсменів на одержання стипендії у 2022 році»;
33) «Про затвердження Міської цільової програми розвитку фізичної культури та
спорту Краматорської територіальної громади на 2022-2024 роки»;
34) «Про затвердження штатного розпису «Комунального закладу «Спортивний
комплекс «АВАНГАРД»;
35) «Про затвердження статуту Комунального закладу «Спортивний комплекс
«АВАНГАРД»;
36) «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.06.2021 №10/VIII-589 «Про
затвердження Програми будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту
об'єктів інфраструктури м. Краматорська на 2021-2025 роки»;
37) «Про припинення права користування земельними ділянками»;
38) «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у користування»;
39) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у користування»;
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40) «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та
передачу земельних ділянок в оренду»;
41) «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та
передачу земельних ділянок в постійне користування»;
42) «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок
в оренду»;
43) «Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)»;
44) «Про внесення змін до окремих рішень міської ради щодо регулювання земельних
відносин»;
45) «Про втрату чинності деяких рішень міської ради»;
46) «Про поновлення договорів оренди землі»;
47) «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»;
48) «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»;
49) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність та користування громадянам»;
50) «Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність та користування
громадянам»;
51) «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства»;
52) «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»;
53) «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу
земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;
54) «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення»;
55) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність шляхом продажу»;
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56) «Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості)»;
57) «Про надання згоди на передачу земельної ділянки у суборенду»;
58) «Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності»;
59) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
приватної власності, цільове призначення якої змінюється, та зміну цільового призначення
земельної ділянки, що перебуває у власності»;
60) «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення»;
61) «Про передачу земельної ділянки комунальної власності у державну власність»;
62) «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 13.01.2022.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря міської ради.

Міський голова

Олександр ГОНЧАРЕНКО

