
 
ПРОЄКТ 

КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(дев’ята позачергова сесія восьмого скликання) 
 

РІШЕННЯ 
 

від «    »                            2021р. 

         м. Кременчук 

 

Про створення тимчасової 

контрольної комісії Ради 

 

 

 
Керуючись ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 

28, 29, 30 Регламенту Кременчуцької районної ради 8 скликання та враховуючи 

звернення голови постійної комісії Полтавської обласної ради з питань молодіжної 

політики, спорту та туризму Олександра АЛЕКСЮКА,  

 

районна рада вирішила: 

 

1. Створити тимчасову контрольну комісію Ради для вивчення питання щодо 

виконання «Обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017 – 2020 

роки» в межах Кременчуцького району (персональний склад тимчасової контрольної 

комісії додається). 

2. Встановити кількісний склад тимчасової контрольної комісії Ради – 6 

(шість) депутатів. 

3. Головою тимчасової контрольної комісії Ради обрати Івана ІПАТЕНКА. 

4. Тимчасовій контрольній комісії протягом дев’яти місяців подати на розгляд 

Кременчуцької районної ради восьмого скликання звіт та пропозиції за результатами 

своєї роботи, а у випадку виявлення фактів порушення законодавства України – 

негайно інформувати правоохоронні органи. 

5. Доручити виконавчому апарату Кременчуцької районної ради забезпечити 

оприлюднення висновків роботи тимчасової контрольної комісії Ради на офіційному 

сайті Кременчуцької районної ради. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії 

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   Олександр КЛИМОВСЬКИХ 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради   Іван ІПАТЕНКО 

 

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 
до рішення дев’ятої позачергової сесії  

Кременчуцької районної ради восьмого скликання 

від «___» __________ 2021р.  

 

 

Персональний склад членів  

тимчасової контрольної комісії Ради 

 

 

№ ПІП Посада 

1 Іван ІПАТЕНКО Голова тимчасової контрольної 

комісії Ради 

2 Олег ШАПОВАЛ Член тимчасової контрольної 

комісії Ради 

3 Олександр КЛИМОВСЬКИХ Член тимчасової контрольної 

комісії Ради 

4 Яна КУЛЬЧИНСЬКА Член тимчасової контрольної 

комісії Ради 

5 Олег БЕЛЬСЬКИЙ Член тимчасової контрольної 

комісії Ради 

6 Євгеній ТАРАНУХА Член тимчасової контрольної 

комісії Ради 

 

 

 

Заступник голови  

районної ради                                                                 Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ 

 


