
 
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 президію Кременчуцької 

районної ради восьмого скликання» 

від 17.12.2020 року 

 

Керуючись ст.ст. 43, 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", та беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань 

самоврядування, адміністративно-територіального устрою, депутатської 

діяльності та етики, законності, правопорядку та боротьби з корупцією, 

 

районна рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до рішення другої позачергової сесії Кременчуцької 

районної ради восьмого скликання «Про президію Кременчуцької районної ради 

восьмого скликання» від 17.12.2020 року (зі змінами внесеними рішенням сьомої 

позачергової сесії Кременчуцької районної ради восьмого скликання від 

06.07.2021р.), виклавши Додаток 2 до даного рішення «Персональний склад 

президії Кременчуцької районної ради восьмого скликання» в редакції що 

додається. 

2. Контроль за виконання цього 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: 

Керуючий справами  

виконавчого апарату 

Кременчуцької районної ради   Володимир САВЧЕНКО 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради    Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ 

 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради    Іван ІПАТЕНКО 

 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради    Олександр КЛИМОВСЬКИХ 

 

 

Начальник юридичного відділу 

Кременчуцької районної ради    Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ 

 

 

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 2 

до рішення другої позачергової сесії 

Кременчуцької районної ради восьмого скликання  

від «17» грудня 2020р. 

в редакції рішення восьмої сесії Кременчуцької  

районної ради восьмого скликання  

від ____________ 2021 року 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД ПРЕЗИДІЇ  

Кременчуцької районної ради восьмого скликання 

1. Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

2. Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької районної 

ради, голова депутатської фракції ПП ВО «Батьківщина». 

3. Олександр КЛИМОВСЬКИХ, заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 

4. Іван ІПАТЕНКО, заступник голови Кременчуцької районної ради. 

5. Микола ГУДИМ, голова постійної комісії Кременчуцької районної ради 

з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики та 

інвестиційної діяльності. 

6. Сергій ЗАХОЖИЙ, голова постійної комісії Кременчуцької районної 

ради з питань агропромислового розвитку, земельних відносин, надр та екології. 

7. Віталій ЗАНІЗДРА, голова постійної комісії Кременчуцької районної 

ради з питань будівництва, управління та розпорядження об’єктами комунальної 

власності, благоустрою, приватизації. 

8. Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії Кременчуцької районної ради 

з питань самоврядування, адміністративно-територіального устрою, 

депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку та боротьби з 

корупцією. 

9. Сергій КУДЕЛЯ, голова постійної комісії Кременчуцької районної ради 

з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, туризму та зв’язків із засобами 

масової інформації. 

10. Олег КАГАЛ, голова постійної комісії Кременчуцької районної ради 

питань з транспорту і зв’язку, підприємництва, промисловості. 

11. Наталія ЗАВОДЧІКОВА, голова депутатської фракції «ЗА 

МАЙБУТНЄ». 

12. Ірина ЮРЧЕНКО, голова депутатської фракції ПП «СЛУГА 

НАРОДУ». 

13. Юрій КІРЄЄВ, голова депутатської фракції «Рідне місто». 

14. Олег ШАПОВАЛ, голова депутатської фракції ПП «ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ». 

15. Раїса ГЕРАСИМЕНКО, голова депутатської фракція ПП «Європейська 

Солідарність». 

16. Віталій БУЛЕНКО, голова депутатської фракції ПП «ДОВІРА». 

 

Заступник голови районної ради    Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ  


