
 
 

КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ 

З ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

14.12.2021р.                                                                                                       № 69-р 

 

Про скликання дев’ятої 

позачергової сесії Кременчуцької 

районної ради восьмого скликання 

 

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

Україні» та ст. 31 Регламенту Кременчуцької районної ради восьмого скликання:  

1.Скликати дев’яту позачергову сесію Кременчуцької районної ради 

восьмого скликання, пленарне засідання якої провести 16 грудня 2021 року о 

10.00 годині у великому залі адміністративного приміщення районної ради, що 

знаходиться за адресою: м. Кременчук, вул. Соборна, 14/23. 

 

 2. На розгляд ради винести наступні питання: 

 Про внесення змін до розподілу між бюджетами залишків коштів, що 

утворилися на 01 січня 2021 року; 

 Про затвердження районної комплексної Програми розвитку місцевого 

самоврядування Кременчуцького району на 2022-2024; 

 Про затвердження структури та штатної чисельності виконавчого 

апарату Кременчуцької районної ради на 2022 рік; 

 Про надбавку за вислугу років голові Кременчуцької районної ради; 

 Про затвердження розпоряджень голови районної ради; 

 Про розірвання договору оперативного управління; 

 Про створення тимчасової контрольної комісії Ради;  

 Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 

2021 року; 

 Про списання дебіторської заборгованості районного бюджету 

Кременчуцького району;  

 Про схвалення прогнозу районного бюджету Кременчуцького району на 

2022-2024 роки; 

 Про затвердження розпоряджень голови районної державної 

адміністрації; 

 Про внесення змін до показників районного бюджету на 2021 рік (нової 

редакції); 

 Про районний бюджет Кременчуцького району на 2022 рік; 

 Про затвердження переліку підприємств, установ, організацій, що 



надають соціально важливі послуги населенню; 

 Про передачу рухомого майна зі спільної власності територіальних 

громад сіл Кременчуцького району в комунальну власність Кам’янопотоківської 

сільської ради; 

 Про безоплатну передачу нерухомого майна (адміністративний будинок 

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

 

3. Начальнику організаційного відділу районної ради Інні КРУПІНІ 

оприлюднити дане розпорядження на офіційному веб-сайті Кременчуцької 

районної ради у відповідності до вимог чинного законодавства. 

 

 

Голова  

    районної ради                                                       Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ 


