
 
ПРОЄКТ 

КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьма сесія восьмого скликання) 
 

РІШЕННЯ 
 

від «    »                     2021р.                                         

        м. Кременчук     

 

Про звернення до суду 

 

З метою захисту спільних інтересів територіальних громад 

Кременчуцького району, відповідно до статті 17 Кодексу адміністративного 

судочинства України, керуючись пунктом 30 частини 1 статті 43, пунктом 16 

частини 6 статті 55, пункту 10 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення»  

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", беручи до уваги 

висновки постійних комісій районної ради з питань будівництва, управління та 

розпорядження об’єктами комунальної власності, благоустрою, приватизації та 

питань самоврядування, адміністративно-територіального устрою, депутатської 

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

 

районна рада вирішила: 

 

1. Надати повноваження голові Кременчуцької районної ради 

Колотієвському Дмитру Олександровичу на звернення до Полтавського 

окружного адміністративного суду з адміністративними позовами: 

1.1. про визнання рішення восьмої сесії Градизької селищної ради восьмого 

скликання «Про відмову вступу до складу засновників юридичної особи 

«Глобинська районна виборча комісія Полтавської області» (ЄДРПОУ 33794072) 

Градизькою селищною радою Кременчуцького району Полтавської області 

(ЄДРПОУ 21063176)» №13 від 13.07.2021 року незаконним, його скасування та 

зобов’язати Градизьку селищну раду Кременчуцького району Полтавської 

області вступити до складу засновників юридичної особи «Глобинська районна 

виборча комісія Полтавської області» (ЄДРПОУ 33794072). 

1.2. про визнання рішення восьмої сесії Градизької селищної ради восьмого 

скликання «про відмову вступу до складу засновників юридичної особи «Відділ 

управління майном комунальної власності району» Глобинської міської ради 

(ЄДРПОУ 26399465) Градизькою селищною радою Кременчуцького району 

Полтавської області (ЄДРПОУ 21063176)» №14 від 13.07.2021 року незаконним, 

його скасування та зобов’язати Градизьку селищну раду Кременчуцького району 

Полтавської області вступити до складу засновників юридичної особи «Відділ 

управління майном комунальної власності району» Глобинської міської ради 

(ЄДРПОУ 26399465); 



1.3. про визнання рішення восьмої сесії Градизької селищної ради восьмого 

скликання «Про відмову вступу до складу засновників юридичної особи 

«Комунальний заклад «Глобинська централізована бібліотечна система» 

(ЄДРПОУ 02136488) Градизькою селищною радою Кременчуцького району 

Полтавської області (ЄДРПОУ 21063176)» № 15 від 13.07.2021 року незаконним, 

його скасування та зобов’язати Градизьку селищну раду Кременчуцького району 

Полтавської області вступити до складу засновників юридичної особи 

«Комунальний заклад «Глобинська централізована бібліотечна система» 

(ЄДРПОУ 02136488). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної 

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

власності, благоустрою, приватизації та 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 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 
 

 


