Порядок денний, 11 сесія 8-го скликання, 10.11.2021р.
Доповідає Макогон Н.М.
1. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 року № 2/15 «Про
затвердження Програми розвитку та підтримки надання медичної допомоги
на первинному рівні на 2021 рік»
2. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки надання медичної
допомоги на вторинному рівні на 2021 рік
3. Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного
розвитку Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік
4. Про внесення змін до бюджету Кремінської міської територіальної громади
на 2021рік
5. Про здійснення місцевого запозичення Кремінською міською радою у 2021
році
6. Про прийняття мультифункціональних спортивних майданчиків у власність
Кремінської територіальної громади
7. Про безоплатну передачу рухомого майна Головному управлінню
Національної поліції в Луганській області
8. Про надання згоди на прийняття з державної у комунальну власність
Кремінської
територіальної
громади
майна
для
забезпечення
функціонування служби у справах дітей, утвореної на її території, та взяття
зобов’язання використовувати його за цільовим призначенням і не
відчужувати в приватну власність
9. Про надання згоди на прийняття з державної у комунальну власність
Кремінської
територіальної
громади
майна
для
забезпечення
функціонування Центру надання адміністративних послуг, утвореного на її
території, та взяття зобов’язання використовувати його за цільовим
призначенням і не відчужувати в приватну власність
10.Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних
актів та плану-графіку з відстеження результативності дії регуляторних
актів Кремінської міської ради на 2022 рік
11.Про схвалення прогнозу бюджету Кремінської міської територіальної
громади на 2022–2024 роки
12.Про внесення змін до рішення Кремінської міської ради від 03 грудня 2020
року №1/4
Доповідає Удовенко О.В.
13.Про впорядкування діяльності юридичних осіб у сфері дошкільної освіти
(зміна юр. адреси, зміна назви, новий Статут);
14.Про впорядкування діяльності юридичних осіб у сфері освіти (ліцеї) (зміна
юр. адреси, зміна назви, новий Статут);
15.Про затвердження нової редакції Статуту юридичної особи, код ЄДРПОУ
43326939 (новий статут ІРЦ);

16.Про впорядкування деяких питань щодо проведення конкурсів на посади
керівників комунальних закладів (конкур на директора ЦПР);
17.Про впорядкування деяких питань щодо проведення конкурсів на посади
керівників комунальних закладів загальної середньої освіти (конкур на
посаду директора Новокраснянського ліцею);
18.Про впорядкування деяких питань діяльності (реорганізації) комунальних
закладів загальної середньої освіти (призначення публічного обговорення
проекту рішення – реорганізації Новокраснянського ліцею в гімназію);
19.Про затвердження переліку закладів культури базової мережі;
20.Про затвердження оновленої структури закладів та установ освіти, культури
та спорту (нова мережа відповідних закладів та установ).
21.Про звернення депутатів Кремінської міської ради до Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України
Доповідає Дзивульський Г.А.
22.Про внесення змін до рішення Кремінської міської ради від 03.09.2021 №
10/12 «Про затвердження акту приймання – передачі основних засобів,
малоцінних необоротних матеріальних активів та запасів відділу культури,
молоді та спорту Кремінської РДА»
23.Про передачу майна з балансу Кремінської міської ради на баланс
комунального підприємства «Креміннатеплоенерго» Кремінської міської
ради
24.Про передачу майна з балансу Кремінської міської ради на баланс
комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Кремінської
міської ради
25.Про передачу майна з балансу Кремінської міської ради на баланс
комунальної установи «Центр надання соціально-психологічної допомоги
«Розірви коло»
26.Про передачу майна з балансу Кремінської міської ради на баланс ДП
«КРЕМІНСЬКЕ
КОМГОСПОДАРСТВО»
КП
«КРЕМІННАКОМУНСЕРВІС»
27.Про передачу майна з балансу КНП «Кремінська багатопрофільна лікарня
Кремінської
міської
ради»
на
баланс
ДП
«КРЕМІНСЬКЕ
КОМГОСПОДАРСТВО» КП «КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС»
28.Про передачу майна з балансу КП «ЧЕРВОНОПОПІВСЬКИЙ
БЛАГОУСТРІЙ» на баланс ДП «КРЕМІНСЬКЕ КОМГОСПОДАРСТВО»
КП «КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС»
29.Про надання дозволу на списання з балансу ДП «КРЕМІНСЬКЕ
КОМГОСПОДАРСТВО» КП «КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС» основних
засобів та малоцінних необоротних матеріалів
30.Про затвердження переліку майна Кремінського виробничого управління
водопровідно-каналізаційного господарства, яке може бути внесене у
податкову заставу

31.Про розірвання договору оренди комунального індивідуально визначеного
нерухомого майна комунальної власності територіальної громади
32.Про затвердження акту приймання – передачі основних засобів, малоцінних
необоротних
матеріальних
активів
комунального
підприємства
«РЕГІОНАЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «КТВ- плюс»
33.Про надання дозволу ПП «РУБІЖАНСЬКИЙ ЗАЛІЗОБЕТОН» на
реконструкцію котелень
34.Про затвердження Переліку об’єктів майна комунальної власності
Кремінської територіальної громади
35.Про затвердження Переліку першого типу об’єктів комунальної власності,
що підлягають передачі в оренду на аукціоні
36.Про внесення змін до Переліку другого типу об’єктів оренди комунальної
власності
37.Про затвердження Програми супроводу речових прав на об’єкти
комунальної власності Кремінської міської ради на 2021-2023 роки
38.Про внесення змін до Програми Благоустрою Кремінської міської
територіальної громади на 2021-2023 роки
39.Про передачу технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки з
балансу Кремінської міської ради на баланси об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків
40.Про надання згоди на прийняття нерухомого майна – захисних споруд
цивільного захисту з державної власності до комунальної власності
територіальної громади
41.Про надання згоди на прийняття з державної власності у комунальну
власність Кремінської територіальної громади іншого окремого
індивідуально визначеного майна
42.Про надання дозволу на укладання договору
43.Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово –
комунального господарства Кремінської територіальної громади на 20212024 роки
Доповідає Пруденко О.П.
44.Про затвердження Програми здійснення землеустрою на території
Кремінської міської територіальної громади на 2022-2023 роки
45.Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок громадянам та юридичним особам
46.Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою
власникам сертифікатів на право на земельні частки (паї)
47.Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної
власності
48.Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою
щодо проведення інвентаризації земельних ділянок ФГ «СПІКА»
49.Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у постійне користування ДП «Кремінське ЛМГ»

50.Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності СТОВ
«Краснянське» (с. Новокраснянка, вул. Центральна)
51.Про надання згоди на об’єднання земельних ділянок комунальної власності
ФОП Колеснику А.А.(вул. Харківська, район будівлі 93а)
52.Про безоплатну передачу земельних ділянок у власність громадянам
53.Про безоплатну передачу земельних ділянок у власність громадянам для
ведення особистого селянського господарства
54.Про безоплатну передачу земельних ділянок у власність громадянам для
індивідуального садівництва
55.Про передачу в приватну власність земельних ділянок власникам
сертифікатів на право на земельні частки паї (із земель колишніх КСП
громади)
56.Про безоплатну передачу земельних ділянок у власність голові та членам
фермерського господарства «ЖММ-2» для ведення фермерського
господарства
57.Про поновлення права оренди на земельні ділянки комунальної власності
відповідно до договорів оренди землі орендарям
58.Про поновлення права сервітуту на земельну ділянку ФОП Нікішину М.В.
(м. Кремінна, вул. Титова, район будівлі 45)
59.Про припинення права сервітуту на земельну ділянку ФОП Березіну І.М. та
укладання договору сервітут з ФОП Сухар Н.С. (м. Кремінна, пл.
Кооперативна, район буд. 38)
60.Про передачу в оренду земельну ділянку громадянину Васильєву П.К. (пл.
Кооперативна, 48)
61.Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та передачу її в оренду громадянці Зіновій С.І. (с. Червонопопівка, в
кінці вул. Центральна)
62.Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та передачу її в оренду громадянину Черепні О.О. (с.
Червонопопівка, в кінці вул. Центральна)
63.Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та передачу її в оренду громадянину Голію А.О. (м. Кремінна, вул.
Красна, 52)
64.Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та передачу її в оренду громадянину Черепні Л.М. (за межами с.
Червонопопівка)
65.Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та передачу її в оренду громадянці Миронець С.А. (с.
Новокраснянка, вул. Миколи Солом’яного, контур 875)
66.Про внесення змін до договору оренди землі від 14.01.2020 року укладеного
з садівничим товариством «Горняк» (сел. Житлівка)
67.Про внесення змін до договору оренди землі від 27.06.2018 р. укладеного з
ФОП Кушнаренко О.В. (пров. Дружби)

68.Про визнання таким, що втратив чинність договір оренди землі укладеного
з громадянином Дмитрюком М.Л.
69.Про внесення змін до рішення 56 сесії міської ради 7 скликання від
18.03.2020 року № 56/18
70.Про
внесення
земельних
ділянок
до
переліку
ділянок
несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу в 2021 році
71.Про відмову в наданні дозволу на складання проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок громадянам
72.Про внесення доповнення до Програми здійснення землеустрою на
території Кремінської територіальної громади на 2021 рік
73.Про припинення права постійного користування на земельні ділянки та
визнання такими, що втратили чинність договори оренди землі КП
«Червонопопівський благоустрій»
Інші питання

