
 
 

КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ 

З ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

24.03.2022р.                                                                                                       № 4-р 

 

Про скликання десятої 

позачергової сесії Кременчуцької 

районної ради восьмого скликання 

 

Керуючись ст.ст. 46, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» з урахуванням Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 

64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом 

України «Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного 

стану в Україні"» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX та відповідно до ст.ст. 31, 

92 Регламенту Кременчуцької районної ради восьмого скликання:  

 

1. Скликати десяту позачергову сесію Кременчуцької районної ради 

восьмого скликання, пленарне засідання якої провести 25 березня 2022 року о 

14.00 годині. 

  

2. Провести пленарне засідання десятої позачергової сесії ради восьмого 

скликання в режимі дистанційного засідання з використанням програми для 

організації відеоконференцій «Zoom». 

 

3. Забезпечити гласність роботи ради шляхом он-лайн трансляції та в 

режимі відеоконференції в мережі Інтернет. 

 

4.  На розгляд ради винести наступні питання: 

• Про затвердження структури та штатної чисельності виконавчого 

апарату Кременчуцької районної ради на 2022 рік. 

• Про розірвання договору оперативного управління. 

• Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 

2021 року. 

• Про списання дебіторської заборгованості районного бюджету 

Кременчуцького району. 

• Про безоплатну передачу нерухомого майна (адміністративний будинок 

районної ради) в комунальну власність Кам’янопотоківської сільської ради.  

• Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

населеного пункту села Базалуки Горішньоплавнівської міської територіальної 

громади Кременчуцького району Полтавської області. 



• Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

населеного пункту села Карпівка Горішньоплавнівської міської територіальної 

громади Кременчуцького району Полтавської області. 

• Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

населеного пункту села Келеберда Горішньоплавнівської міської територіальної 

громади Кременчуцького району Полтавської області. 

• Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

населеного пункту села Салівка Горішньоплавнівської міської територіальної 

громади Кременчуцького району Полтавської області. 

• Про безоплатну передачу нерухомого майна (адміністративний будинок 

районної ради) в комунальну власність Пришибської сільської ради. 

• Про безоплатну передачу нерухомого майна (адміністративний будинок 

районної ради) в комунальну власність Омельницької сільської ради. 

• Про безоплатну передачу нерухомого майна (нежитлові приміщення) в 

комунальну власність Кам’янопотоківської сільської ради. 

• Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2021 рік. 

• Про затвердження розпоряджень голови районної державної 

адміністрації. 

• Про внесення змін до показників районного бюджету Кременчуцького 

району на 2022 рік. 

• Про безоплатну передачу нерухомого майна (адміністративний будинок 

районної ради) в комунальну власність Піщанської сільської ради. 

• Про затвердження розпоряджень голови районної ради. 

• Про дострокове припинення повноважень заступника голови районної 

ради. 

 

5. Забезпечити направлення матеріалів позачергової сесії, інформації щодо 

підключення до конференції Zoom з ідентифікатором конференції та кодом 

доступу за допомогою направлення на електронну адресу, через систему Viber 

або в телефонному режимі. 

 

6. Організаційному відділу районної ради оприлюднити дане 

розпорядження на офіційному веб-сайті Кременчуцької районної ради у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

 

 

Голова  

    районної ради                                                       Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ 

 


