
      
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

міського голови 
 
від  09.02.2022   № 9р  

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 23.02.2022 о 10.00 у сесійній залі 

міської ради. 
 
2. Включити до порядку денного сесії міської ради наступні питання: 
 
1) «Про результати роботи Краматорського районного управління поліції у сфері 

охорони та захисту прав і свобод людини, протидії злочинності, забезпечення публічної 

безпеки і порядку у місті Краматорськ за 12 місяців 2021 року»; 
 
2) «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»; 

 
3) «Про затвердження Програми правової освіти населення Краматорської 

територіальної громади на 2022-2023 роки»; 
 
4) «Про погодження переліку об'єктів та видів суспільно корисних робіт для 

правопорушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно 

корисних робіт на 2022 рік»; 
 
5) «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»; 
 

6) «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»; 
 
7) «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.05.2021 №9/VIII-465 «Про 

затвердження Статуту Комунального автотранспортного підприємства 052810»; 
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8) «Про затвердження звіту про виконання бюджету Краматорської міської 

територіальної громади у 2021 році»; 
 
9) «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2021 №21/VIII-1113 «Про 

міський бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2022 рік»; 
 
10) «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Краматорської територіальної громади на 2022 рік, затвердженої рішенням міської ради від 

22.12.2021 № 22/VIII-1162 (зі змінами)»; 
 
11) «Про погодження заходів щодо реструктуризації заборгованості ТОВ 

«Краматорськтеплоенерго» за спожитий природний газ»; 
 
12) «Про звернення депутатів Краматорської міської ради VIII скликання  до 

Президента України. Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Ради 

національної безпеки і оборони України щодо негайного фінансування організації 

територіальної оборони»; 
 
13) «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2021 № 5/VІІІ-214 «Про 

затвердження Положення про порядок надання матеріальної допомоги мешканцям 

Краматорської територіальної громади»; 
 
14) «Про закріплення на праві оперативного управління за управлінням з гуманітарних 

питань Краматорської міської ради об'єктів комунальної власності Краматорської 

територіальної громади»; 
 
15) «Про включення до Переліку другого типу об'єктів комунальної власності 

Краматорської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без проведення 

аукціону»; 
 
16) «Про затвердження переліку об'єктів комунальної власності Краматорської 

територіальної громади, що підлягають приватизації у 2022 році»; 
 
17) «Про приватизацію нежитлового приміщення комунальної власності Краматорської 

територіальної громади, що розташоване за адресою: м. Краматорськ, вул. Марата, будинок 

12, приміщення 77Н, шляхом викупу орандарем»; 
 
18) «Про приватизацію нежитлової будівлі (будівля магазину) комунальної власності 

Краматорської територіальної громади, що розташована за адресою: м. Краматорськ, вул. 

Олекси Тихого, будинок 5Н, шляхом продажу на аукціоні»; 
 
19) «Про проведення демонтажу аварійних майданчиків на території Краматорської 

територіальної громади»; 
 
20) « Про передачу на баланс світлофорного об'єкту»; 
 
21) «Про прийняття у комунальну власність Краматорської територіальної громади 

моста через річку 1-а Біленька у смт. Біленьке біля вулиці Кокчетавської»; 
 
22) «Про прийняття у комунальну власність Краматорської територіальної громади 

елементів благоустрою скверу біля житлового будинку № 3 по вул. Богдана Хмельницького»; 
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23) «Про затвердження Порядку надання фінансової підтримки малому та середньому 

підприємництву, спрямованої на створення нових робочих місць на території Краматорської 

територіальної громади на 2022-2025 роки»; 
 
24) «Про затвердження програми розвитку підприємництва та громадських організацій 

«Зробимо Разом» на 2022 рік»; 
 
25) «Про виконання Програми природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок 

коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2021 рік, 

затвердженого рішенням міської ради від 31.03.2021 №7/VIII-327»; 
 
26) «Про затвердження Програми природоохоронних заходів, що фінансуються за 

рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2022 

рік»; 
 
27) «Про  розгляд  підтриманої петиції Сечиної О.О.  проти  відміни тролейбусних 

маршрутів  №8А  та №8Б «мкр-н Лазурний - ЕМСС»; 
 
28) «Про розгляд підтриманої петиції Кушниренко А.А. щодо будівництва 3х 

майданчиків для вигулу собак (мкр-н Лазурний, мкр-н Даманський, мкр-н Старе місто)»; 
 
29) «Про надання дозволу на розробку Детального плану території за межами 

населеного пункту обмеженої межею м. Краматорськ, автодорогою Н-20, межею смт. 

Красноторка та межею Регіонального ландшафтного парку «Краматорський»; 
 
30) «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності та відкритих майданчиків для харчування біля закладів 

ресторанного господарства на території Краматорської територіальної громади»; 
 
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 11.02.2022. 
 
5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 
 

 
 
 

Секретар міської ради                                                                        Ігор СТАШКЕВИЧ 
 

 


