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КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 

П Р О Т О К О Л 

дев'ятої позачергової сесії восьмого скликання 

 

16 грудня  2021р.                                                                           м. Кременчук 

 

Всього депутатів Кременчуцької районної ради восьмого скликання – 54 особи. 

Взяли участь у роботі пленарного засідання – 43 особи. 

 

Засідання проводив голова Кременчуцької районної ради Дмитро 

КОЛОТІЄВСЬКИЙ. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

Повідомив, що на сьогоднішньому засіданні, із 54 депутатів, беруть участь – 43.  

Також наголосив,  що в роботі сесії беруть участь депутати Полтавської 

обласної ради Олександр Алексюк та Олег Дядик.  

З огляду на те, що у відповідності до п.12 ст.46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» сесія є повноважною, відкрив пленарне засідання 

дев'ятої позачергової сесії восьмого скликання.  

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

Зазначив, що  позачергово потрібно затвердити порядок денний сесії. В ході 

проведення на засіданні постійних комісій з питань самоврядування, 

адміністративно-територіального устрою, депутатської діяльності та етики, 

законності, правопорядку та боротьби з корупцією та з питань бюджету, 

соціально-економічного розвитку, регуляторної політики та інвестиційної 

діяльності депутатами було запропоновано зняти з розгляду три проєкти 

рішень:  

1. Про затвердження структури та штатної чисельності виконавчого апарату 

Кременчуцької районної ради на 2022 рік. 

2. Про розірвання договору оперативного управління. 

3. Про безоплатну передачу нерухомого майна (адміністративний будинок 

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

 

Запропонував проголосувати за це питання. 

Голосували – прийнято одноголосно 

 

Запропонував проголосувати за порядок денний у новій редакції з урахуванням 

виключених питань. 

Голосували – прийнято одноголосно 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

Зазначив, що перелічені питання були розглянуті на засіданні постійних комісій 

з питань самоврядування, адміністративно-територіального устрою, 

депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку та боротьби з 
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корупцією та з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, 

регуляторної політики та інвестиційної діяльності, а також рекомендовані до 

розгляду сесії.  

Запропонував прийняти даний проєкт порядку денного, взявши його за основу. 

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 надбавку за вислугу років голові Кременчуцької районної ради.  

4.Про затвердження розпоряджень голови районної ради.  

5.Про створення тимчасової контрольної комісії Ради. 

6.Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 2021 

року. 

7.Про списання дебіторської заборгованості районного бюджету Кременчуцького 

району. 
8.Про схвалення прогнозу районного бюджету Кременчуцького району на 2022-

2024 роки.  

9.Про затвердження розпоряджень голови районної державної адміністрації. 

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

редакції). 

11.Про районний бюджет Кременчуцького району на 2022 рік.  

12.Про затвердження переліку підприємств, установ, організацій, що надають 

соціально важливі послуги населенню.  

13.Про передачу рухомого майна зі спільної власності територіальних громад 

сіл Кременчуцького району в комунальну власність Кам’янопотоківської 

сільської ради. 

14.Різне. 

   

Прийнятий порядок денний 

 

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. 

2.Про затвердження районної комплексної Програми розвитку місцевого 

самоврядування Кременчуцького району на 2022-2024.  

Доповідач – Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ, заступник голови районної ради.  

3.Про надбавку за вислугу років голові Кременчуцької районної ради.  

Доповідач – Світлана ГРИНЬ, начальник загального відділу Кременчуцької 

районної ради. 

4.Про затвердження розпоряджень голови районної ради.  

Доповідач – Володимир САВЧЕНКО, керуючий справами виконавчого апарату 

районної ради. 

5.Про створення тимчасової контрольної комісії Ради.  

Доповідач – Іван ІПАТЕНКО, заступник голови районної ради. 

http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-vnesennya-zmin-do-rozpodilu-mizh-byudzhetami-zalishkiv-koshtiv-shho-utvorilisya-na-01-sichnya-2021-roku(1).pdf
http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-vnesennya-zmin-do-rozpodilu-mizh-byudzhetami-zalishkiv-koshtiv-shho-utvorilisya-na-01-sichnya-2021-roku(1).pdf
http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-zatverdzhennya-rajonnoi-kompleksnoi-programi-rozvitku-miscevogo-samovryaduvannya-kremenchuckogo-rajonu-na-2022-2024.pdf
http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-zatverdzhennya-rajonnoi-kompleksnoi-programi-rozvitku-miscevogo-samovryaduvannya-kremenchuckogo-rajonu-na-2022-2024.pdf
http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-nadbavku-za-vislugu-rokiv-golovi-kremenchuckoi-rajonnoi-radi.pdf
http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-zatverdzhennya-rozporyadzhen-golovi-rajonnoi-radi.pdf
http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-stvorennya-timchasovoi-kontrolnoi-komisii-radi.pdf
http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-zatverdzhennya-zvitu-pro-vikonannya-rajonnogo-byudzhetu-za-9-misyaciv-2021-roku.pdf
http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-zatverdzhennya-zvitu-pro-vikonannya-rajonnogo-byudzhetu-za-9-misyaciv-2021-roku.pdf
http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-spisannya-debitorskoi-zaborgovanosti-rajonnogo-byudzhetu-kremenchuckogo-rajonu.pdf
http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-spisannya-debitorskoi-zaborgovanosti-rajonnogo-byudzhetu-kremenchuckogo-rajonu.pdf
http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-shvalennya-prognozu-rajonnogo-byudzhetu-kremenchuckogo-rajonu-na-2022-2024-roki.pdf
http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-shvalennya-prognozu-rajonnogo-byudzhetu-kremenchuckogo-rajonu-na-2022-2024-roki.pdf
http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-zatverdzhennya-rozporyadzhen-golovi-rajonnoi-derzhavnoi-administracii.pdf
http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-vnesennya-zmin-do-pokaznikiv-rajonnogo-byudzhetu-na-2021-rik-novoi-redakcii.pdf
http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-vnesennya-zmin-do-pokaznikiv-rajonnogo-byudzhetu-na-2021-rik-novoi-redakcii.pdf
http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-rajonnij-byudzhet-kremenchuckogo-rajonu-na-2022-rik.pdf
http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-zatverdzhennya-pereliku-pidpriemstv-ustanov-organizacij-shho-nadayut-socialno-vazhlivi-poslugi-naselennyu.pdf
http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-zatverdzhennya-pereliku-pidpriemstv-ustanov-organizacij-shho-nadayut-socialno-vazhlivi-poslugi-naselennyu.pdf
http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-peredachu-ruhomogo-majna-zi-spilnoi-vlasnosti-teritorialnih-gromad-sil-kremenchuckogo-rajonu-v-komunalnu-vlasnist-kamyanopotokivskoi-silskoi-radi.pdf
http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-peredachu-ruhomogo-majna-zi-spilnoi-vlasnosti-teritorialnih-gromad-sil-kremenchuckogo-rajonu-v-komunalnu-vlasnist-kamyanopotokivskoi-silskoi-radi.pdf
http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-peredachu-ruhomogo-majna-zi-spilnoi-vlasnosti-teritorialnih-gromad-sil-kremenchuckogo-rajonu-v-komunalnu-vlasnist-kamyanopotokivskoi-silskoi-radi.pdf
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6.Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 2021 

року. 

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

Кременчуцької районної державної адміністрації. 

7.Про списання дебіторської заборгованості районного бюджету 

Кременчуцького району. 

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

Кременчуцької районної державної адміністрації. 

8.Про схвалення прогнозу районного бюджету Кременчуцького району на 2022-

2024 роки.  

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

Кременчуцької районної державної адміністрації. 

9.Про затвердження розпоряджень голови районної державної адміністрації. 

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

Кременчуцької районної державної адміністрації. 

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

редакції). 

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

Кременчуцької районної державної адміністрації. 

11.Про районний бюджет Кременчуцького району на 2022 рік.  

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

Кременчуцької районної державної адміністрації. 

12.Про затвердження переліку підприємств, установ, організацій, що надають 

соціально важливі послуги населенню.  

Доповідач – Володимир САВЧЕНКО, керуючий справами виконавчого апарату 

районної ради. 

13.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 

районної ради. 

14.Різне. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

Вніс пропозицію щодо регламенту роботи дев'ятої позачергової сесії восьмого 

скликання: для відкриття та закриття сесії – до 2 хвилин; для доповіді по 

питаннях – до 3 хвилин; для виступів – до 3 хвилин; для повторних виступів – 

до 2 хвилин; «Різне» – до 30 хвилин; сесію провести за 2 години без перерви.  

Голосували – прийнято одноголосно 

 

Запропонував обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Олег БЕЛЬСЬКИЙ, 

Тетяна ДІХТЯРЕНКО – члени комісії, Тамара КІР’ЯН – голова лічильної 

комісії. 

 

Сергій ЗАХОЖИЙ, депутат Кременчуцької районної ради. 
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Запропонував замінити  члена комісії Тетяну ДІХТЯРЕНКО на іншу 

кандидатуру, так як депутати з однієї політичної партії. 

Запропонував кандидатуру до складу лічильної комісії Олега ШАПОВАЛА. 

Голосували – прийнято одноголосно 

 

 

1.СЛУХАЛИ: 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.              

                                                     

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

Запросив начальника юридичного відділу Кременчуцької районної ради 

Віктора КОЗЛОВСЬКОГО взяти участь в обговоренні питань.  

 

В обговоренні взяли участь: 

Виступила 

Марія ІВАНЧЕНКО, депутатка Кременчуцької районної ради. 

Запитала, в чому саме полягають зміни? 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

Зазначив, що перерозподіляються кошти, які були виділені на Глобинський 

відділ майна Градизької ОТГ на заробітну плату виконавчому апарату районної 

ради. Сам об’єкт вже переданий до Градизької ОТГ, а кошти ні технічно, ні 

юридично районна рада передати не може. 

 

Лариса ДЗЮБА, депутатка Кременчуцької районної ради. 

Зазначила, що було повідомлено, що в січні-лютому гроші, які були направлені 

Глобинському відділу майна, не були виплачені при звільненні працівників. 

Зауважила, що Ви забираєте ці кошти, а в проєкті рішення немає жодного слова 

про 200 тисяч. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

Зауважив, що попереднім керівником районної ради Антоном САМАРКІНИМ 

було прийнято  рішення передати відділ майна до Градизької ОТГ, так як 

попередньо голова Градизької ОТГ звернувся з проханням передати їм 

юридичну особу. У нас немає технічної можливості виплатити їм кошти. Така 

сама ситуація була з центральною бібліотечною системою Козельщини. Яку ми 

передали, а потім вже вирішували як їм виплачувати кошти. Наголосивши, що 

все зроблено в рамках закону. 

 

Лариса ДЗЮБА, депутатка Кременчуцької районної ради. 

Чому питання  виплати заробітної плати за січень – лютий 2020 р. розглядаємо 

в грудні? Зауважила, що з документами повинні ознайомлюватися всі депутати. 
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Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

При розподілі вільних лишків кошти на відділ майна були передбачені. 

Попереднім керівником райради було прийнято рішення прийняти ці кошти. 

Антон САМАРКІН звільнив людей і підготував документи на передачу відділу 

майна в Градизьку ОТГ. На що Градизька ОТГ звернулася до нас із офіційним 

документом, щоб прийняти до себе відділ майна.  

Рішенням сьомої позачергової сесія восьмого скликання Кременчуцької 

районної ради «Про вихід зі складу засновників юридичної особи «Відділ 

управління майном комунальної власності району» Глобинської районної ради 

та передачу всіх прав та повноважень засновника Градизькій селищній раді» 

відділ майна було передано до Градизької селищної ради.  

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

Від депутатів надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування за 

основу.  

Голосували: за – 29, проти – немає, утримався – 13, не голосував – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

Запропонував поставити на голосування дане рішення в цілому. 

Голосували: за – 28, проти – немає, утримався – 13, не голосував – 2. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про внесення змін до розподілу між бюджетами 

залишків коштів, що утворилися на 01 січня 2021 року» прийняти більшістю 

голосів. 

 

 

2.СЛУХАЛИ: Про затвердження районної комплексної Програми розвитку 

місцевого самоврядування Кременчуцького району на 2022-2024. 

Доповідач – Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ, заступник голови районної ради.  

                                                                      

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

За пропозицією депутатів поставив питання «Про затвердження районної 

комплексної Програми розвитку місцевого самоврядування Кременчуцького 

району на 2022-2024» на голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 29, проти – немає, утримався – 13, не голосував – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження районної комплексної Програми 

розвитку місцевого самоврядування Кременчуцького району на 2022-2024» 

прийняти одноголосно. 

 

 

http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-zatverdzhennya-rajonnoi-kompleksnoi-programi-rozvitku-miscevogo-samovryaduvannya-kremenchuckogo-rajonu-na-2022-2024.pdf
http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-zatverdzhennya-rajonnoi-kompleksnoi-programi-rozvitku-miscevogo-samovryaduvannya-kremenchuckogo-rajonu-na-2022-2024.pdf
http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-zatverdzhennya-rajonnoi-kompleksnoi-programi-rozvitku-miscevogo-samovryaduvannya-kremenchuckogo-rajonu-na-2022-2024.pdf
http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-zatverdzhennya-rajonnoi-kompleksnoi-programi-rozvitku-miscevogo-samovryaduvannya-kremenchuckogo-rajonu-na-2022-2024.pdf
http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-zatverdzhennya-rajonnoi-kompleksnoi-programi-rozvitku-miscevogo-samovryaduvannya-kremenchuckogo-rajonu-na-2022-2024.pdf
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3.СЛУХАЛИ: Про надбавку за вислугу років голові Кременчуцької районної 

ради. 

Доповідач – Світлана ГРИНЬ, начальник загального відділу          

Кременчуцької районної ради. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

 Я не голосую. Відповідну заяву подав до апарату районної ради. За відсутності 

запитань до доповідача поставив питання «Про надбавку за вислугу років 

голові Кременчуцької районної ради» на голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 28, проти – немає, утримався – 13, не голосував – 2. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про надбавку за вислугу років голові Кременчуцької 

районної ради» прийняти більшістю голосів. 

 

 

4.СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень голови районної ради. 

Доповідач – Володимир САВЧЕНКО, керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради.         

                                                                     

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання «Про затвердження 

розпоряджень голови районної ради» на голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 29, проти – 0, утримався – 12, не голосував – 2. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження розпоряджень голови районної 

ради» прийняти більшістю голосів. 
 

 

5.СЛУХАЛИ: Про створення тимчасової контрольної комісії Ради.  

Доповідач – Іван ІПАТЕНКО, заступник голови районної ради.                                                  
 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

Вніс пропозицію поставити питання «Про створення тимчасової контрольної 

комісії Ради» на голосування за основу. 

Голосували: за – 28, проти – немає, утримався – 13, не голосував – 2. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

Поставив на голосування запропоновані до проєкту рішення зміни. 

Депутати від політичної партії «Європейська Солідарність» запропонували 

внести до складу тимчасової контрольної комісії Ради замість Таранухи Євгенія 

Діхтяренко Тетяну. 

http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-zatverdzhennya-rozporyadzhen-golovi-rajonnoi-radi.pdf
http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-zatverdzhennya-rozporyadzhen-golovi-rajonnoi-radi.pdf
http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-zatverdzhennya-rozporyadzhen-golovi-rajonnoi-radi.pdf
http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-zatverdzhennya-rozporyadzhen-golovi-rajonnoi-radi.pdf
http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-zatverdzhennya-rozporyadzhen-golovi-rajonnoi-radi.pdf
http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-stvorennya-timchasovoi-kontrolnoi-komisii-radi.pdf
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Голосували: за – 28, проти – немає, утримався – 12, не голосував – 2. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

Поставив на голосування запропоновані до проєкту рішення зміни. 

Внести до складу тимчасової контрольної комісії Ради депутатів Волошка 

Віталія та Мізіна Владислава. 

Голосували: за – 21, проти – 3, утримався – 17, не голосував – 2. 

Зміни до рішення не прийнято. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

 За пропозицією депутатів запропонував внести до складу тимчасової 

контрольної комісії Ради депутата Волошка Віталія.  

Голосували: за – 24, проти – 3, утримався – 15, не голосував – 1. 

Зміни до рішення не прийнято. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

Від депутатів надійшла пропозиція поставити дане питання «Про створення 

тимчасової контрольної комісії Ради» на голосування в цілому зі змінами. 

Голосували: за – 28, проти – 7, утримався – 7, не голосував – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про створення тимчасової контрольної комісії Ради» 

прийняти одноголосно. 

 

 

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

місяців 2021 року. 
 Доповідач – Тетяна ВОРОНА, в.о. начальника фінансового відділу 

Кременчуцької районної державної адміністрації. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання «Про затвердження 

звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 2021 року» на голосування 

за основу та в цілому. 

Голосували: за – 27, проти – немає, утримався – 14, не голосував – 2. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження звіту про виконання районного 

бюджету за 9 місяців 2021 року» не прийняти. 

 

 

http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-zatverdzhennya-zvitu-pro-vikonannya-rajonnogo-byudzhetu-za-9-misyaciv-2021-roku.pdf
http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-zatverdzhennya-zvitu-pro-vikonannya-rajonnogo-byudzhetu-za-9-misyaciv-2021-roku.pdf


 8 

7.СЛУХАЛИ: Про списання дебіторської заборгованості районного бюджету 

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

Кременчуцької районної державної адміністрації. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

Вніс пропозицію поставити питання «Про списання дебіторської заборгованості 

районного бюджету Кременчуцького району» на голосування за основу та в 

цілому. 

Голосували: за – 27, проти – немає, утримався – 14, не голосував – 2. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про списання дебіторської заборгованості районного 

бюджету Кременчуцького району» не прийняти. 

 

 

8.СЛУХАЛИ: Про схвалення прогнозу районного бюджету Кременчуцького 

району на 2022-2024 роки. 

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

Кременчуцької районної державної адміністрації. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання «Про схвалення 

прогнозу районного бюджету Кременчуцького району на 2022-2024 роки» на 

голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 28, проти – 1, утримався – 13, не голосував – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про схвалення прогнозу районного бюджету 

Кременчуцького району на 2022-2024 роки» прийняти одноголосно. 

 

 

9.СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень голови районної державної 

адміністрації. 

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

Кременчуцької районної державної адміністрації. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання «Про затвердження 

розпоряджень голови районної державної адміністрації» на голосування за 

основу та в цілому. 

Голосували: за – 29, проти – немає, утримався – 13, не голосував – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-spisannya-debitorskoi-zaborgovanosti-rajonnogo-byudzhetu-kremenchuckogo-rajonu.pdf
http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-spisannya-debitorskoi-zaborgovanosti-rajonnogo-byudzhetu-kremenchuckogo-rajonu.pdf
http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-spisannya-debitorskoi-zaborgovanosti-rajonnogo-byudzhetu-kremenchuckogo-rajonu.pdf
http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-spisannya-debitorskoi-zaborgovanosti-rajonnogo-byudzhetu-kremenchuckogo-rajonu.pdf
http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-spisannya-debitorskoi-zaborgovanosti-rajonnogo-byudzhetu-kremenchuckogo-rajonu.pdf
http://kremrada.pl.ua/assets/files/9-sesiya-8sk/9.-pro-spisannya-debitorskoi-zaborgovanosti-rajonnogo-byudzhetu-kremenchuckogo-rajonu.pdf
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УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження розпоряджень голови районної 

державної адміністрації» прийняти одноголосно. 

 

 

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

рік (нової редакції). 

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

Кременчуцької районної державної адміністрації. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

За пропозицією депутатів поставив питання «Про внесення змін до показників 

районного бюджету на 2021 рік (нової редакції)» на голосування за основу та в 

цілому. 

Голосували: за – 32, проти – немає, утримався – 10, не голосував – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про внесення змін до показників районного бюджету 

на 2021 рік (нової редакції)» прийняти одноголосно. 

 

 

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

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

Кременчуцької районної державної адміністрації. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання «Про районний 

бюджет Кременчуцького району на 2022 рік» на голосування за основу. 

Голосували: за – 28, проти – 3, утримався – 11, не голосував – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

Повідомив, що до даного проєкту рішення надійшли зміни – пропонується 

внести в дохідну частину бюджету суму за оренду приміщень районної ради. 

Голосували: за – 25, проти – немає, утримався – 17, не голосував – 1. 

Зміни до рішення не прийнято. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

Запропонував проголосувати за даний проєкт рішення в цілому. 

Голосували: за – 28, проти – 1, утримався – 13, не голосував – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про районний бюджет Кременчуцького району на 

2022 рік» прийняти одноголосно. 
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12.СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку підприємств, установ, організацій, 

що надають соціально важливі послуги населенню. 

Доповідач – Володимир САВЧЕНКО, керуючий справами виконавчого 

апарату Кременчуцької районної ради. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання «Про затвердження 

переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі 

послуги населенню» на голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 28, проти – 4, утримався – 10, не голосував – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження переліку підприємств, установ, 

організацій, що надають соціально важливі послуги населенню» прийняти 

одноголосно. 

 

13.СЛУХАЛИ: 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. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

За пропозицією депутатів поставив питання «Про передачу рухомого майна зі 

спільної власності територіальних громад сіл Кременчуцького району в 

комунальну власність Кам’янопотоківської сільської ради» на голосування за 

основу та в цілому. 

Голосували: за – 28, проти – 6, утримався – 8, не голосував – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про передачу рухомого майна зі спільної власності 

територіальних громад сіл Кременчуцького району в комунальну власність 

Кам’янопотоківської сільської ради» прийняти одноголосно. 

 

 

14.Різне. 

 

Виступив 

Олександр АЛЕКСЮК, депутат Полтавської обласної ради. 

Звернувся із проханням перевірити законність використання виділених 

Полтавською обласною радою коштів на Кременчуцький район, їх реалізації та 

усунення всіх недоліків під час будівництва та введення в експлуатацію 

спортивних майданчиків. 
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Володимир ОНИЩЕНКО, депутат Кременчуцької районної ради. 

Звернувся із зауваженням щодо роботи комісій, порушення регламенту роботи 

сесії, перебивання виступаючого, президії. 

Вніс пропозицію, аби кожен із заступників районної ради відповідав за роботу 

якоїсь із комісій. 

Звернувся до депутатів із проханням працювати злагоджено, організовано на 

користь громади. 

 

Віталій ВОЛОШКО, депутат Кременчуцької районної ради. 

Звернувся із проханням, запрошувати депутатів на засідання тимчасової 

контрольної комісії Ради. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

Зачитав лист, який надійшов від ГО Фізкультурно-оздоровчого клубу 

«Кремінь-АТО», з проханням створити тимчасову слідчу комісію для 

з'ясування питань. 

За пропозицією депутатів, вирішили відправити дане питання на розгляд 

комісії, куди також  запросити голову правління ГО ФОК «Кремінь-АТО». 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

Зазначивши, що питання порядку денного вичерпані, оголосив дев'яту 

позачергову сесію восьмого скликання закритою. 

 

 

 

      Голова 

Кременчуцької районної ради                                     Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ 
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Лист погодження  

до протоколу пленарного засідання дев'ятої позачергової сесії  

восьмого скликання  

від 16 грудня 2021 року 

 

Заступник голови Кременчуцької 

районної ради 

 

 

   

   Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ 

 

 

Заступник голови Кременчуцької 

районної ради 

 

 

 

 

   Олександр КЛИМОВСЬКИХ 

 

 

Заступник голови Кременчуцької 

районної ради 

 

 

     

    Іван ІПАТЕНКО 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату Кременчуцької районної 

ради 

 

 

     

    Володимир САВЧЕНКО 

 

 

Начальник юридичного відділу 

Кременчуцької районної ради                                        Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ 

 

 

Начальник загального відділу 

Кременчуцької районної ради                                        Світлана ГРИНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


