
 
ПРОЄКТ 

КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 

  

(десята позачергова сесія восьмого скликання) 
 

РІШЕННЯ 
 

від «    »                            2022р. 

         м. Кременчук 

 

Про присвоєння звання  

«Почесний громадянин 

Кременчуччини» 

 

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР, Положенням про присвоєння 

звання «Почесний громадянин Кременчуччини», затвердженим рішенням 

десятої сесії районної ради сьомого скликання від 21 грудня 2016 року із 

змінами, розглянувши клопотання виконавчого комітету Піщанської сільської 

ради Кременчуцького району Полтавської області «Про присвоєння звання 

«Почесний громадянин Кременчуччини»» від 25.08.2022 року №02-24/1446, 

клопотання виконавчого комітету Омельницької сільської ради Кременчуцького 

району Полтавської області «Про присвоєння звання «Почесний громадянин 

Кременчуччини»» від 30.08.2022 року №01-13/1059 беручи до уваги лист-

погодження Кременчуцької районної військової адміністрації від 12.09.2022 

року №2634 вих., лист директора Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Декор Агро» «Про присвоєння звання «Почесний громадянин 

Кременчуччини»» від 13.09.2022 року № вих. 19, лист директора Рокитненської 

гімназії з дошкільним структурним підрозділом «Про присвоєння звання 

«Почесний громадянин Кременчуччини»» від 13.09.2022 року № 62, враховуючи 

біографічні довідки та відомості про досягнення Кравченка Василя 

Анатолійовича, надані об’єднаними територіальними громадами 

Кременчуцького району та на основі висновків та рекомендацій робочої комісії 

з присвоєння звання «Почесний громадянин Кременчуччини», 

 

районна рада вирішила: 

 

1. За вагомий внесок у розвиток Кременчуцького району у сферах 

економіки та виробництва за збагачення національної духовної спадщини, за 

благодійну та волонтерську діяльність, за видатні особисті заслуги в розбудові 

місцевого самоврядування та демократичних перетворень, за сприяння 

піднесенню авторитету району на обласному рівні, присвоїти звання «Почесний 

громадянин Кременчуччини» КРАВЧЕНКУ ВАСИЛЮ АНАТОЛІЙОВИЧУ, 

директору селянського (фермерського господарства) «Атланта». 



 

2. Церемонію присвоєння звання «Почесний громадянин Кременчуччини» 

та вручення відповідних посвідчення, стрічки та нагрудного знаку здійснити в 

урочистій обстановці на найближчому пленарному засіданні Кременчуцької 

районної ради. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий апарат 

Кременчуцької районної ради.   

 

 

Голова районної ради     Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПІДГОТОВЛЕНО: 
 

Робоча комісія у складі: 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради   Олександр КЛИМОВСЬКИХ 

 

Заступник голови районної військової  

адміністрації      Артем ДАЦЕНКО 

 

Голова постійної комісії  

Кременчуцької районної ради  

з питань самоврядування, адміністративно- 

територіального устрою, депутатської  

діяльності та етики, законності,  

правопорядку та боротьби з корупцією  Сергій ЧИНЧИК 

 

Начальник загального відділу 

Кременчуцької районної ради                              Світлана ГРИНЬ 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради   Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради   Іван ІПАТЕНКО 

 


