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П р о т о к о л 
 

засідання постійної комісії з питань самоврядування, адміністративно – 

територіального устрою, депутатської діяльності та етики, законності, 

правопорядку та боротьби з корупцією 
 

16 грудня 2021 року                                      м. Кременчук, вул. Соборна, 14/23 

 

 Місце проведення: кабінет № 208 

 Початок: 09.00 

 Всього членів комісій – 7 осіб 

 Присутні члени комісії:   Сергій ЧИНЧИК, Раїса 

ГЕРАСИМЕНКО, Наталія ЗАВОДЧІКОВА, 

Володимир ОНИЩЕНКО, Ніна СІНЕЛЬНИК, 

Андрій ДРОФА 

 Відсутні члени комісії: Тетяна ШАПОВАЛ 

Головуючий на засіданні – Сергій Чинчик 

Секретар – Наталія ЗАВОДЧІКОВА. 

 

Присутні на засіданні комісії:Іван ІПАТЕНКО, Володимир САВЧЕНКО, 

Віталій ВОЛОШКО, Олексій ДОВБИШ, Кристина КАЛАШНИКОВА, 

доповідачі по питанням, представники засобів масової інформації. 

 

На початку засідання постійної комісії головуючий Сергій ЧИНЧИК 

оголосив прізвища та ім’я присутніх на засіданні членів постійної комісії з 

питань самоврядування, адміністративно-територіального устрою, депутатської 

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

повідомив, що відповідно до Регламенту Кременчуцької районної ради та 

Положення про постійні комісії Кременчуцької районної ради восьмого 

скликання протокол засідання комісії веде секретар комісії – Наталія 

ЗАВОДЧІКОВА. Секретар приступила до роботи. 

 

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 

Повідомив присутнім, що до плану роботи засідання постійної комісії 

включено 16 питань та запропонував членам комісії прийняти даний порядок 

денний, взявши його за основу. 

 

Поставив пропозицію на голосування. 

Голосували: «За» –5 , «Проти» –0, «Утримались – 1. 

 

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 

Запитав чи є зміни та доповнення до порядку денного комісії. У зв’язку з 

відсутністю пропозицій поставив питання щодо прийняття порядку денного в 

цілому на голосування. 

Голосували: «За» –5 , «Проти» –0, «Утримались – 1. 
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Прийнятий порядок денний 

1. Про внесення змін до розподілу між бюджетами залишків коштів, що 

утворилися на 01 січня 2021 року; 

2. Про затвердження районної комплексної Програми розвитку місцевого 

самоврядування Кременчуцького району на 2022-2024; 

3. Про затвердження структури та штатної чисельності виконавчого 

апарату Кременчуцької районної ради на 2022 рік; 

4. Про надбавку за вислугу років голові Кременчуцької районної ради; 

5. Про затвердження розпоряджень голови районної ради; 

6. Про розірвання договору оперативного управління; 

7. Про створення тимчасової контрольної комісії Ради; 

8. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 

2021 року; 

9. Про списання дебіторської заборгованості районного бюджету 

Кременчуцького району; 

10. Про схвалення прогнозу районного бюджету Кременчуцького району 

на 2022-2024 роки; 

11. Про затвердження розпоряджень голови районної державної 

адміністрації; 

12. Про внесення змін до показників районного бюджету на 2021 рік 

(нової редакції); 

13. Про районний бюджет Кременчуцького району на 2022 рік; 

14. Про затвердження переліку підприємств, установ, організацій, що 

надають соціально важливі послуги населенню; 

15. Про передачу рухомого майна зі спільної власності територіальних 

громад сіл Кременчуцького району в комунальну власність 

Кам’янопотоківської сільської ради; 

16. Про безоплатну передачу нерухомого майна (адміністративний 

будинок районної ради) в комунальну власність Кам’янопотоківської сільської 

ради. 

 

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 

Повідомив, що у зв’язку з тим, що одночасно відбувається засідання двох 

постійних комісій, відсутні доповідачі і є необхідність змінити черговість 

розгляду питань. Запропонував першим питанням розглянути 7 питання 

порядку денного. 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про створення тимчасової контрольної комісії ради 

Доповідач – Іван ІПАТЕНКО, заступник голови Кременчуцької районної 

ради. Повідомив, що до Кременчуцької районної ради звернувся депутат 

Полтавської обласної ради, Голова постійної депутатської комісії Полтавської 

обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму Алексюк 

Олександр Леонідович розглянути питання по виконанню обласної Програми 

розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки по Кременчуцькому 
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району. Комісія створюється з метою вивчення питання та підготовки відповіді 

депутату Полтавської обласної ради. 

 

Наталія ЗАВОДЧІКОВА, секретар постійної комісії 

Повідомила, що на сайті Полтавської обласної ради опубліковане рішення 

Полтавської обласної ради № 43 від 29 грудня 2020 «Про виконання обласної 

Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки», відповідно 

до цього рішення був затверджений звіт директора Департаменту освіти і науки 

Полтавської обласної державної адміністрації В.Ковальської, з метою реалізації 

повноважень обласної ради щодо заслуховування звітів про їх виконання та 

оцінку їх ефективності. А голова профільної комісії безпосередньо 

ознайомлювався та погоджував інформацію щодо виконання програми. І тоді 

питань не виникало щодо реалізації програми. То постає питання для чого нам 

створювати комісію, яка буде перевіряти виконану програму Полтавської 

обласної ради.  

 

Іван ІПАТЕНКО, заступник голови Кременчуцької районної ради повідомив, 

що на сесії буде присутній Алексюк Олександр, депутат обласної ради і 

відповість на питання. 

 

Віталій ВОЛОШКО, депутат Кременчуцької районної ради 

Виявив бажання бути включеним до складу комісії. 

 

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 

Поставив пропозицію Віталія Волошка щодо його включення до складу комісії. 

 

Поставив пропозицію на голосування. 

Голосували: «За» –5 , «Проти» –0, «Утримались – 1. 

  

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 

Запропонував проголосувати за те, щоб рекомендувати сесії включити до 

порядку денного та розглянути питання «Про створення тимчасової 

контрольної комісії ради» з урахуванням пропозицій від комісії. 

 

Поставив пропозицію на голосування. 

Голосували: «За» – 5, «Проти» – 0, «Утримались – 1.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати сесії Кременчуцької районної ради восьмого 

скликання включити до порядку денного та розглянути питання «Про 

створення тимчасової контрольної комісії ради» з урахуванням пропозицій 

щодо включення Віталія Волошка до складу комісії. 

 

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 
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Повідомив, що у зв’язку з тим, що одночасно відбувається засідання двох 

постійних комісій, відсутні доповідачі і є необхідність змінити черговість 

розгляду питань. Запропонував другим питанням розглянути 5 питання порядку 

денного. 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження розпоряджень голови районної ради 

Доповідач – Володимир САВЧЕНКО, керуючий справами виконавчого 

апарату Кременчуцької районної ради.  

 

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 

Запропонував проголосувати за те, щоб рекомендувати сесії включити до 

порядку денного та розглянути питання «Про затвердження розпоряджень 

голови районної ради». 

 

Поставив пропозицію на голосування. 

Голосували: «За» – 5, «Проти» – 0, «Утримались – 1.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати сесії Кременчуцької районної ради восьмого 

скликання включити до порядку денного та розглянути питання «Про 

затвердження розпоряджень голови районної ради». 

 

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 

Повідомив, що у зв’язку з тим, що одночасно відбувається засідання двох 

постійних комісій, відсутні доповідачі і є необхідність змінити черговість 

розгляду питань. Запропонував третім питанням розглянути 14 питання 

порядку денного. 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про затвердження переліку підприємств, установ, організацій, 

що надають соціально важливі послуги населенню 

Доповідач – Володимир САВЧЕНКО, керуючий справами виконавчого 

апарату Кременчуцької районної ради.  

 

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 

Запропонував проголосувати за те, щоб рекомендувати сесії включити до 

порядку денного та розглянути питання «Про затвердження переліку 

підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги 

населенню». 

 

Поставив пропозицію на голосування. 

Голосували: «За» – 5, «Проти» – 0, «Утримались – 1.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати сесії Кременчуцької районної ради восьмого 

скликання включити до порядку денного та розглянути питання «Про 

затвердження переліку підприємств, установ, організацій, що надають 
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соціально важливі послуги населенню». 

 

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 

Повідомив, що у зв’язку з тим, що одночасно відбувається засідання двох 

постійних комісій, відсутні доповідачі і є необхідність змінити черговість 

розгляду питань. Запропонував четвертим питанням розглянути 15 питання 

порядку денного. 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про передачу рухомого майна зі спільної власності 

територіальних громад сіл Кременчуцького району в комунальну власність 

Кам´янопотоківської сільської ради 

Доповідач – Володимир САВЧЕНКО, керуючий справами виконавчого 

апарату Кременчуцької районної ради.  

 

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні.  

Запитав, чи було звернення від Кам´янопотоківської сільської ради. 

 

Володимир САВЧЕНКО, керуючий справами виконавчого апарату 

Кременчуцької районної ради 

Повідомив, що є звернення від Кам´янопотоківської сільської ради 

 

Наталія ЗАВОДЧІКОВА, секретар постійної комісії 

Запитала, а чи пропонували іншим громадам це майно? 

 

Володимир САВЧЕНКО, керуючий справами виконавчого апарату 

Кременчуцької районної ради 

Повідомив, що майно в поганому стані, і є необхідність його ремонтувати. У 

Кременчуцькій районній раді кошти відсутні. 

 

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 

Запропонував проголосувати за те, щоб рекомендувати сесії включити до 

порядку денного та розглянути питання «Про передачу рухомого майна зі 

спільної власності територіальних громад сіл Кременчуцького району в 

комунальну власність Кам´янопотоківської сільської ради». 

 

Поставив пропозицію на голосування. 

Голосували: «За» – 5, «Проти» – 0, «Утримались – 1.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати сесії Кременчуцької районної ради восьмого 

скликання включити до порядку денного та розглянути питання «Про передачу 

рухомого майна зі спільної власності територіальних громад сіл 

Кременчуцького району в комунальну власність Кам´янопотоківської сільської 

ради». 
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Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 

Повідомив, що у зв’язку з тим, що одночасно відбувається засідання двох 

постійних комісій, відсутні доповідачі і є необхідність змінити черговість 

розгляду питань. Запропонував п’ятим питанням розглянути 8 питання порядку 

денного. 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 

місяців 2021 року 

Доповідач – Тетяна ВОРОНА, в.о. начальника фінансового відділу 

Кременчуцької районної державної адміністрації.  

 

Володимир ОНИЩЕНКО, член постійної комісії 

Запропонував заслухати керівника банку, що орендують приміщення в 

Кременчуцькій районній раді, з питання наявної заборгованості по сплаті 

орендної плати за приміщення. 

 

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 

Поставив пропозицію Володимира Онищенка щодо заслуховування керівника 

банку з питання заборгованості по сплаті за оренду приміщення та надати 

доручення апарату ради запросити на сесію керівника банку. 

 

Поставив пропозицію на голосування. 

Голосували: «За» –5 , «Проти» –0, «Утримались – 1. 

 

 

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 

Запропонував проголосувати за те, щоб рекомендувати сесії включити до 

порядку денного та розглянути питання «Про затвердження звіту про 

виконання районного бюджету за 9 місяців 2021 року». 

 

Поставив пропозицію на голосування. 

Голосували: «За» – 5, «Проти» – 0, «Утримались – 1.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати сесії Кременчуцької районної ради восьмого 

скликання включити до порядку денного та розглянути питання «Про 

затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 2021 року». 

 

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 

Повідомив, що у зв’язку з тим, що одночасно відбувається засідання двох 

постійних комісій, відсутні доповідачі і є необхідність змінити черговість 

розгляду питань. Запропонував шостим питанням розглянути 9 питання 

порядку денного. 
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СЛУХАЛИ: 9. Про списання дебіторської заборгованості районного бюджету 

Кременчуцького району. 

Доповідач – Тетяна ВОРОНА, в.о. начальника фінансового відділу 

Кременчуцької районної державної адміністрації.  

 

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 

Запропонував проголосувати за те, щоб рекомендувати сесії включити до 

порядку денного та розглянути питання «Про списання дебіторської 

заборгованості районного бюджету Кременчуцького району». 

 

Поставив пропозицію на голосування. 

Голосували: «За» – 5, «Проти» – 0, «Утримались – 1.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати сесії Кременчуцької районної ради восьмого 

скликання включити до порядку денного та розглянути питання «Про списання 

дебіторської заборгованості районного бюджету Кременчуцького району». 

 

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 

Повідомив, що у зв’язку з тим, що одночасно відбувається засідання двох 

постійних комісій, відсутні доповідачі і є необхідність змінити черговість 

розгляду питань. Запропонував сьомим питанням розглянути 10 питання 

порядку денного. 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про схвалення прогнозу районного бюджету Кременчуцького 

район району на 2022-2024 роки. 

Доповідач – Тетяна ВОРОНА, в.о. начальника фінансового відділу 

Кременчуцької районної державної адміністрації.  

 

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 

Запропонував проголосувати за те, щоб рекомендувати сесії включити до 

порядку денного та розглянути питання «Про схвалення прогнозу районного 

бюджету Кременчуцького район району на 2022-2024 роки». 

 

Поставив пропозицію на голосування. 

Голосували: «За» – 5, «Проти» – 0, «Утримались – 1.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати сесії Кременчуцької районної ради восьмого 

скликання включити до порядку денного та розглянути питання «Про 

схвалення прогнозу районного бюджету Кременчуцького району на 2022-2024 

роки». 

 

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 

Повідомив, що у зв’язку з тим, що одночасно відбувається засідання двох 

постійних комісій, відсутні доповідачі і є необхідність змінити черговість 
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розгляду питань. Запропонував восьмим питанням розглянути 11 питання 

порядку денного. 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження розпоряджень голови районної державної 

адміністрації. 

Доповідач – Тетяна ВОРОНА, в.о. начальника фінансового відділу 

Кременчуцької районної державної адміністрації.  

 

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 

Запропонував проголосувати за те, щоб рекомендувати сесії включити до 

порядку денного та розглянути питання «Про затвердження розпоряджень 

голови районної державної адміністрації». 

 

Поставив пропозицію на голосування. 

Голосували: «За» – 5, «Проти» – 0, «Утримались – 1.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати сесії Кременчуцької районної ради восьмого 

скликання включити до порядку денного та розглянути питання «Про 

затвердження розпоряджень голови районної державної адміністрації». 

 

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 

Повідомив, що у зв’язку з тим, що одночасно відбувається засідання двох 

постійних комісій, відсутні доповідачі і є необхідність змінити черговість 

розгляду питань. Запропонував дев’ятим питанням розглянути 12 питання 

порядку денного. 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про внесення змін до показників районного бюджету на 2021 

рік (нової редакції) 

Доповідач – Тетяна ВОРОНА, в.о. начальника фінансового відділу 

Кременчуцької районної державної адміністрації.  

 

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 

Запропонував проголосувати за те, щоб рекомендувати сесії включити до 

порядку денного та розглянути питання «Про внесення змін до показників 

районного бюджету на 2021 рік (нової редакції)». 

 

Поставив пропозицію на голосування. 

Голосували: «За» – 5, «Проти» – 0, «Утримались – 1.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати сесії Кременчуцької районної ради восьмого 

скликання включити до порядку денного та розглянути питання «Про внесення 

змін до показників районного бюджету на 2021 рік (нової редакції)». 

 

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 
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Повідомив, що у зв’язку з тим, що одночасно відбувається засідання двох 

постійних комісій, відсутні доповідачі і є необхідність змінити черговість 

розгляду питань. Запропонував десятим питанням розглянути 13 питання 

порядку денного. 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про районний бюджет Кременчуцького району на 2022 рік 

Доповідач – Тетяна ВОРОНА, в.о. начальника фінансового відділу 

Кременчуцької районної державної адміністрації.  

 

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 

Запропонував проголосувати за те, щоб рекомендувати сесії включити до 

порядку денного та розглянути питання «Про районний бюджет 

Кременчуцького району на 2022 рік» 

 

Поставив пропозицію на голосування. 

Голосували: «За» – 5, «Проти» – 0, «Утримались – 1.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати сесії Кременчуцької районної ради восьмого 

скликання включити до порядку денного та розглянути питання «Про районний 

бюджет Кременчуцького району на 2022 рік». 

 

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 

Повідомив, що у зв’язку з тим, що одночасно відбувається засідання двох 

постійних комісій, відсутні доповідачі і є необхідність змінити черговість 

розгляду питань. Запропонував одинадцятим питанням розглянути 16 питання 

порядку денного. 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про безоплатну передачу нерухомого майна (адміністративний 

будинок районної ради) в комунальну власність Кам´янопотоківської сільської 

ради 

Доповідач – Володимир САВЧЕНКО, керуючий справами виконавчого 

апарату Кременчуцької районної ради.  

 

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 

Запропонував проголосувати за те, щоб зняти питання «Про безоплатну 

передачу нерухомого майна (адміністративний будинок районної ради) в 

комунальну власність Кам´янопотоківської сільської ради» на доопрацювання. 

 

Поставив пропозицію на голосування. 

Голосували: «За» – 6, «Проти» – 0, «Утримались – 0.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати сесії Кременчуцької районної ради восьмого 

скликання зняти питання «Про безоплатну передачу нерухомого майна 

(адміністративний будинок районної ради) в комунальну власність 
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Кам´янопотоківської сільської ради» на доопрацювання. 

 

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 

Повідомив, що у зв’язку з тим, що одночасно відбувається засідання двох 

постійних комісій, відсутні доповідачі і є необхідність змінити черговість 

розгляду питань. Запропонував дванадцятим питанням розглянути 4 питання 

порядку денного. 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про надбавку за вислугу років голові Кременчуцької районної 

ради 

Доповідач – Світлана ГРИНЬ, начальник загального відділу Кременчуцької 

районної ради.  

 

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 

Запропонував проголосувати за те, щоб рекомендувати сесії включити до 

порядку денного та розглянути питання «Про надбавку за вислугу років голові 

Кременчуцької районної ради» 

 

Поставив пропозицію на голосування. 

Голосували: «За» – 5, «Проти» – 0, «Утримались – 1.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати сесії Кременчуцької районної ради восьмого 

скликання включити до порядку денного та розглянути питання «Про надбавку 

за вислугу років голові Кременчуцької районної ради». 

 

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 

Повідомив, що у зв’язку з тим, що одночасно відбувається засідання двох 

постійних комісій, відсутні доповідачі і є необхідність змінити черговість 

розгляду питань. Запропонував тринадцятим питанням розглянути 6 питання 

порядку денного. 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про розірвання договору оперативного управління 

Доповідач – Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ, начальник юридичного відділу 

Кременчуцької районної ради.  

 

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 

Запропонував проголосувати за те, щоб зняти питання «Про розірвання 

договору оперативного управління» на доопрацювання. 

 

Поставив пропозицію на голосування. 

Голосували: «За» – 6, «Проти» – 0, «Утримались – 0.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати сесії Кременчуцької районної ради восьмого 

скликання зняти питання «Про розірвання договору оперативного управління» 
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на доопрацювання. 

 

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 

Повідомив, що у зв’язку з тим, що одночасно відбувається засідання двох 

постійних комісій, відсутні доповідачі і є необхідність змінити черговість 

розгляду питань. Запропонував чотирнадцятим питанням розглянути 2 питання 

порядку денного. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження районної комплексної Програми розвитку 

місцевого самоврядування Кременчуцького району на 2022-2024 

Доповідач – Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької 

районної ради.  

 

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 

Запропонував проголосувати за те, щоб рекомендувати сесії включити до 

порядку денного та розглянути питання «Про затвердження районної 

комплексної Програми розвитку місцевого самоврядування Кременчуцького 

району на 2022-2024» 

 

Поставив пропозицію на голосування. 

Голосували: «За» – 5, «Проти» – 0, «Утримались – 1.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати сесії Кременчуцької районної ради восьмого 

скликання включити до порядку денного та розглянути питання «Про 

затвердження районної комплексної Програми розвитку місцевого 

самоврядування Кременчуцького району на 2022-2024». 

 

 

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 

Повідомив, що у зв’язку з тим, що одночасно відбувається засідання двох 

постійних комісій, відсутні доповідачі і є необхідність змінити черговість 

розгляду питань. Запропонував п’ятнадцятим питанням розглянути 3 питання 

порядку денного. 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження структури та штатної чисельності 

виконавчого апарату Кременчуцької районної ради на 2022 рік 

Доповідач – Світлана ГРИНЬ, начальник загального відділу Кременчуцької 

районної ради.  

 

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 

Запропонував проголосувати за те, щоб зняти питання «Про затвердження 

структури та штатної чисельності виконавчого апарату Кременчуцької районної 

ради на 2022 рік» на доопрацювання. 
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Поставив пропозицію на голосування. 

Голосували: «За» – 6, «Проти» – 0, «Утримались – 0.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати сесії Кременчуцької районної ради восьмого 

скликання зняти питання «Про затвердження структури та штатної чисельності 

виконавчого апарату Кременчуцької районної ради на 2022 рік» на 

доопрацювання. 

 

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 

Повідомив, що у зв’язку з тим, що одночасно відбувається засідання двох 

постійних комісій, відсутні доповідачі і є необхідність змінити черговість 

розгляду питань. Запропонував шістнадцятим питанням розглянути 1 питання 

порядку денного. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до розподілу між бюджетами залишків 

коштів, що утворилися на 01 січня 2021 року 

Доповідач – Оксана ТКАЧ, начальник фінансового відділу Кременчуцької 

районної ради.  

 

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 

Запропонував проголосувати за те, щоб рекомендувати сесії включити до 

порядку денного та розглянути питання «Про внесення змін до розподілу між 

бюджетами залишків коштів, що утворилися на 01 січня 2021 року» 

 

Поставив пропозицію на голосування. 

Голосували: «За» – 5, «Проти» – 0, «Утримались – 1.  

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати сесії Кременчуцької районної ради восьмого 

скликання включити до порядку денного та розглянути питання «Про внесення 

змін до розподілу між бюджетами залишків коштів, що утворилися на 01 січня 

2021 року». 

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії                                       Сергій ЧИНЧИК 

 

 

 

Секретар постійної комісії                                Наталія ЗАВОДЧІКОВА 


