
 
ПРОЄКТ 

КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьма сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ 
 

від  «   »                    2021р. 

       м. Кременчук 

 

Про внесення змін до рішення другої 

позачергової сесії Кременчуцької 

районної ради восьмого скликання 

«Про початок реорганізації 

Глобинської районної ради 

Полтавської області шляхом 

приєднання до Кременчуцької 

районної ради Полтавської області» 

від 17.12.2020 року 

 

Керуючись ст. 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, ст. 4, 15, 

17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань»,  у зв’язку з обранням Івана ІПАТЕНКА 

та Олександра КЛИМОВСЬКИХ – заступниками голови Кременчуцької 

районної ради та кадровими змінами у виконавчому апараті Кременчуцької 

районної ради, беручи до уваги рекомендації постійної комісії Кременчуцької 

районної ради з питань самоврядування, адміністративно-територіального 

устрою, депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку та боротьби 

з корупцією, 

 

районна рада вирішила: 

 

1. Внести наступні зміни до рішення другої позачергової сесії 

Кременчуцької районної ради восьмого скликання «Про початок реорганізації 

Глобинської районної ради Полтавської області шляхом приєднання до 

Кременчуцької районної ради Полтавської області» від 17.12.2020 року: 

1.1. пункт 3 рішення викласти в наступній редакції:  

«3.Утворити комісію з реорганізації Глобинської районної ради (ЄДРПОУ 

– 22549063) шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради (ЄДРПОУ – 

22543942) (далі – Комісія з реорганізації) у складі 6 осіб (Додаток 1)». 

1.2. Додаток 1 до рішення викласти у редакції, що додається. 

2. Голові комісії з реорганізації здійснити державну реєстрацію зміни 

складу комісії з реорганізації. 



3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення сьомої позачергової сесії 

Кременчуцької районної ради «Про внесення змін до складу комісії з 

реорганізації Глобинської районної ради Полтавської області шляхом 

приєднання до Кременчуцької районної ради Полтавської області» від 

06.07.2021 року. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Кременчуцької районної ради з питань самоврядування, адміністративно-

територіального устрою, депутатської діяльності та етики, законності, 

правопорядку та боротьби з корупцією. 

 

 

Голова  

районної ради                                 Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПІДГОТОВЛЕНО: 

 

Начальник юридичного відділу 

Кременчуцької районної ради                              Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради   Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ 

 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради   Олександр КЛИМОВСЬКИХ 

 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради   Іван ІПАТЕНКО 

 

 

Керуючий справами  

Кременчуцької районної ради   Володимир САВЧЕНКО 

 

 

Начальник фінансового відділу 

Кременчуцької районної ради   Людмила ШТАНЬКО 

 

 

Начальник організаційного відділу 

Кременчуцької районної ради   Інна КРУПІНА 

 

 

Начальник загального відділу  

Кременчуцької районної ради   Світлана ГРИНЬ 

 

 

Голова постійної комісії  

Кременчуцької районної ради  

з питань самоврядування,  

адміністративно-територіального  

устрою, депутатської діяльності  

та етики, законності, правопорядку  

та боротьби з корупцією                                        Сергій ЧИНЧИК 

 

 

 



Додаток 1 
до рішення другої сесії  

Кременчуцької районної ради восьмого скликання 

від «17» грудня 2020р. 

в редакції рішення восьмої сесії  

Кременчуцької районної ради восьмого скликання 

від «__» ______2021р. 

 

 

 

Склад 

комісії з реорганізації Глобинської районної ради (ЄДРПОУ – 22549063) 

шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради  

(ЄДРПОУ – 22543942) 

 

Голова комісії – Іпатенко Іван Володимирович (ІПН **********). 

 

Заступник голови комісії – Савченко Володимир Васильович 

(ІПН**********). 

 

Члени комісії:  

 

Климовських Олександр Іванович (ІПН **********); 

 

Скляревський Едуард Іванович (ІПН **********). 

 

Козловський Віктор Анатолійович (ІПН **********); 

 

Штанько Людмила Володимирівна (ІПН **********). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови 

Кременчуцької районної ради                                     Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ 


