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КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 
 

 

ПРОТОКОЛ 
 

пленарного засідання двадцять дев’ятої сесії сьомого скликання  

 

“01”  листопада  2019 р.                                                                м. Кременчук     

 
 

Всього депутатів – 34 чол. 

Присутні на сесії – 20 чол. 

 

Запрошені на сесію: в.о. голови районної державної адміністрації, заступник 

голови районної державної адміністрації, начальники 

управлінь та відділів районної державної адміністрації, 

сільські голови, керівники районних установ, 

організацій, підприємств (за окремим списком), 

виконавчий апарат районної ради, представники засобів 

масової інформації. 

 

Всього запрошених – 42 чол. 

Прибуло на сесію – 34 чол. 

 

У роботі сесії бере участь депутат Полтавської обласної ради VII скликання 

Алексюк Олександр Леонідович. 

 

Засідання веде Дрофа Андрій Олександрович – голова Кременчуцької районної  

ради. 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Перед початком пленарного засідання слово надається депутатові Полтавської 

обласної ради VII скликання Алексюку Олександру Леонідовичу. 

 

Алексюк Олександр Леонідович, депутат Полтавської обласної ради: 

Шановні присутні, повідомляю Вам, що нещодавно пройшов обласний конкурс 

проектів розвитку територіальних громад Полтавської області, членом 

конкурсної комісії якого я є. У цьому році на цей конкурс було виділено 

найбільше коштів з обласного бюджету порівняно з попередніми роками – 25 

мільйонів гривень. Якщо в попередні роки приходилося відсіювати приблизно 

50 відсотків, то цього року пройшли майже сто процентів проєктів, які подані 

були на конкурс. З Кременчуцького району пройшло сім проєктів: від 

Білецьківської сільської ради (с. Чечелеве), Кам’янопотоківської, Пришибської, 

Новознам’янської, Піщанської, Недогарківської та Омельницької сільських рад.  

Оскільки проєкти пишуться для вирішення дуже важливих питань, то якраз цей 

конкурс дає шанс залучити обласні кошти у співвідношенні 50х50. Ось, 
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наприклад, у Кременчуці по проєкту встановлення камер відеоспостереження 

передбачається 600 тис. грн залучити коштів з міського бюджету, 600 тис. грн – 

з обласного. У Кам’яних Потоках, наприклад, є проблема з питною водою, і не 

дивлячись на те, що в районі прийнята відповідна програма, під яку кошти не 

виділяються, бо їх немає, Кам’янопотоківська сільська рада подала проєкт по 

встановленню системи очистки води в дошкільному навчальному закладі 

«Ялинка», стала переможцем і тепер зможе реалізувати даний проєкт. Тому я 

сьогодні прийшов озвучити це, щоб якщо є проблема, то подавали проєкти, бо у 

цьому році навіть були зайві кошти виділені з обласного бюджету – довелося 

повертати невикористаних 3 млн 500 тис. грн. 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Слово також надається депутатові Кременчуцької районної ради Білоусу Івану 

Івановичу. 

 

Білоус Іван Іванович, депутат районної ради: 

Шановні присутні, хочеться висловити подяку нашим ветеранам футболу, які 

взяли участь 19 жовтня у чемпіонаті України. Наша команда перемогла 

суперників із Харкова, Вінниці, Тернополя, Запоріжжя та Львова. Найважча гра 

була з командою зі Львова, гравці якої були досить сильними, але наші 

ветерани показали всім достойну гру. Дякую таким ветеранам футболу, як 

Сергій Ященко, який був заслуженим майстром спорту ще при Радянському 

Союзі; Анатолій Матяш – постійний учасник подібних змагань, який відстоює 

завжди честь Кременчуцького району; Володимир Кульчак – патріот своєї 

справи; Валерій Стеценко, Коба Геннадій та Володимир Черечко, який хоч і не 

є мешканцем Кременчуцького району, але завжди вболіває і виступає за наш 

район. Хочеться подякувати також організатору: МО ВФСТ «Колос» на чолі з 

Андрієм Горячковським, та спонсорам: Анатолію Веселовському, Дмитру 

Колотієвському, обласній організації «Колос». 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

У відповідності до п.12 ст. 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» сесія є повноважною, і я оголошую її відкритою.  

Нам необхідно затвердити порядок денний сесії. Питання, які внесено до 

проєкту порядку денного, розглянуті на засіданнях постійних комісій та 

президії районної ради. 

На засіданнях постійних комісій та президії обговорено й погоджено 

включити до порядку денного питання: «Про звернення депутатів 

Кременчуцької районної ради Полтавської області до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та народного депутата 

України Мовчана О.В. щодо продовження мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення», «Про внесення змін до районної 

комплексної цільової Програми підтримки сім’ї та молоді Кременчуцького 

району на 2019 – 2020 роки». 
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Проєкт порядку денного депутатам роздано. 

Хто за те, щоб запропонований проєкт порядку денного прийняти за 

основу, прошу проголосувати. 

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Вношу пропозицію про включення до порядку денного питання «Про 

звернення депутатів Кременчуцької районної ради Полтавської області до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та 

народного депутата України Мовчана О.В. щодо продовження мораторію на 

продаж земель сільськогосподарського призначення».  

Хто за те, щоб включити дане питання до порядку денного, прошу 

голосувати. 

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Вношу пропозицію включити до порядку денного питання «Про внесення 

змін до районної комплексної цільової Програми підтримки сім’ї та молоді 

Кременчуцького району на 2019 – 2020 роки». 

Хто за те, щоб включити дане питання до порядку денного, прошу 

голосувати. 

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

 

Ми проголосували за включення двох додаткових питань до порядку 

денного. Тому пропоную 1-м питанням розглянути звернення, 2-м – «Про 

внесення змін до районної комплексної цільової Програми підтримки сім’ї та 

молоді Кременчуцького району на 2019 – 2020 роки», з 3-го по 17-те – ті 

питання, які попередньо були внесені до проєкту порядку денного, що вам 

розданий, і 18-те питання – «Різне». 

Хто за те, щоб даний порядок денний прийняти в цілому зі змінами, прошу 

голосувати. 

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

 

Прийнятий порядок денний: 

1. Про звернення депутатів Кременчуцької районної ради Полтавської області 

до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 

та народного депутата України Мовчана О.В. щодо продовження мораторію 

на продаж земель сільськогосподарського призначення. 

Близнюк Ігор Володимирович, 

депутат Кременчуцької районної ради. 

2. Про внесення змін до районної комплексної цільової Програми підтримки 

сім’ї та молоді Кременчуцького району на 2019 – 2020 роки. 

Качковський Сергій Степанович, 

директор Кременчуцького районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 
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3. Про внесення змін до районної Комплексної програми соціального захисту 

ветеранів війни на 2018 – 2020 роки. 

Приходько Віктор Миколайович, 

начальник  управління  соціального  захисту 

населення  Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 

4. Про внесення змін та доповнень до районної Комплексної програми 

соціального захисту і соціального забезпечення населення району на 2013 – 

2020 роки. 

Приходько Віктор Миколайович, 

начальник  управління  соціального  захисту  

населення  Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 

5. Про внесення змін до районної Програми покращення умов обслуговування 

населення Кременчуцького району комунальним некомерційним 

підприємством Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна 

районна лікарня» на 2018 – 2020 роки.   

Ігнатчук Марія  Володимирівна, 

виконуюча обов’язки директора комунального 

некомерційного підприємства Кременчуцької   

районної  ради  «Кременчуцька  центральна    

районна лікарня. 

6. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І півріччя 

2019 року. 

Бондаренко Ольга Миколаївна,  

виконуюча обов’язки начальника фінансового 

управління Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 

7. Про затвердження розпоряджень голови районної державної адміністрації. 

Бондаренко Ольга Миколаївна,  

виконуюча обов’язки начальника фінансового 

управління Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 

8. Про внесення змін до показників районного бюджету на 2019 рік. 

Бондаренко Ольга Миколаївна,  

виконуюча обов’язки начальника фінансового 

управління Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 

9. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

адміністративно – територіальних одиниць с. Придніпрянське Потоківської 

сільської ради Кременчуцького району Полтавської області. 

Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови Кременчуцької районної  

ради. 

http://kremrada.pl.ua/assets/files/Sesions2proekt/25.24.doc
http://kremrada.pl.ua/assets/files/Sesions2proekt/25.24.doc
http://kremrada.pl.ua/assets/files/Sesions2proekt/25.24.doc
http://kremrada.pl.ua/assets/files/Sesions2proekt/25.24.doc
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10. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

адміністративно–територіальних одиниць с. Михайленки Ялинцівської 

сільської ради Кременчуцького району Полтавської області. 

Скляревський Едуард Іванович,  

заступник голови Кременчуцької районної  

ради. 

11. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

адміністративно–територіальних одиниць с. Писарщина Новознам’янської 

сільської ради Кременчуцького району Полтавської області. 

Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови Кременчуцької районної 

ради. 

12. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

адміністративно–територіальних одиниць с. Мирне Новознам’янської 

сільської ради Кременчуцького району Полтавської області. 

Скляревський Едуард Іванович,  

заступник голови Кременчуцької районної  

ради. 

13. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

адміністративно–територіальних одиниць с. Майбородівка 

Новознам’янської сільської ради Кременчуцького району Полтавської 

області. 

Скляревський Едуард Іванович,  

заступник голови Кременчуцької районної  

ради. 

14. Про затвердження розпоряджень голови районної ради. 

Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови Кременчуцької районної  

ради. 

15. Про надання дозволу комунальному підприємству «Кременчуцький 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на списання 

автомобіля УАЗ 3303. 

Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови Кременчуцької районної  

ради. 

16. Про надання дозволу на передачу майна із спільної власності 

територіальних громад Кременчуцького району.  

Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови Кременчуцької районної  

ради. 

17. Про зміни у складі постійних комісій Кременчуцької районної ради.  

Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови Кременчуцької районної  

ради. 

18. Різне.  
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Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Нам необхідно затвердити регламент роботи. Пропоную на ваш розгляд 

такий регламент роботи сесії: 

- для відкриття сесії – 2 хвилини; 

- для доповіді з 8-го питання – до 7 хвилин; 

- для доповіді з 1-го по 7-е та з 9-го по 17-е питання – до 3 хвилин; 

- для інформації – до 2 хвилин; 

- для виступів – до 3 хвилин; 

- для повторних виступів – до 2 хвилин; 

- «Різне» – до 30 хвилин. 

Сесію плануємо провести за 1 годину 40 хвилин. 

Зміни та доповнення будуть? Немає. 

Прошу проголосувати за запропонований регламент. 

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

  

Для проведення відкритого поіменного голосування нам необхідно обрати 

лічильну комісію у складі трьох осіб. 

Будуть якісь заперечення або зауваження? Немає. Прошу проголосувати.  

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

  

Дозвольте мені запропонувати кандидатів до складу лічильної комісії:  

Голова комісії – Машошіна Наталія Володимирівна. 

Члени комісії:    Токарєв Валерій Вікторович, 

  Білоус Іван Іванович.  

Шановні колеги, будуть якісь інші кандидатури? Немає. 

Прошу проголосувати за запропонований склад лічильної комісії. 

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

  

Прошу членів лічильної комісії зайняти свої робочі місця, голову лічильної 

комісії – розподілити обов’язки щодо підрахунку голосів між членами комісії, 

а також оголошувати результати голосування за кожен варіант, який вноситься 

до протоколу. 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

 

 

1.  Слухали: Про звернення депутатів Кременчуцької районної ради 

Полтавської області до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України та народного депутата 

України Мовчана О.В. щодо продовження мораторію на 

продаж земель сільськогосподарського призначення. 

Інформував Близнюк Ігор Володимирович, 

депутат Кременчуцької районної ради: 
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Доброго дня, колеги, присутні. Текс звернення розданий, якщо є необхідність – 

я його зачитаю. Питання обговорене, зі свого боку тільки хочу зазначити, що 

допоки не буде відкритих правил продажу землі, взагалі немає сенсу розглядати 

питання її продажу. Той проєкт закону, який оприлюднений на сайті Верховної 

Ради, взагалі нічого не передбачає, ніяких гарантій, наприклад, для власників 

земельних ділянок. Допоки цього не буде. Я вважаю, потрібно продовжити 

мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, обов’язково 

розпочати широке публічне обговорення саме механізму запровадження 

ринкового обігу землі та провести всеукраїнський референдум. Звертаю вашу 

увагу на те, що на сьогоднішній день не проведено інвентаризацію всієї землі 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває у державній власності, яка 

перебуває безпосередньо на території об’єднаних територіальних громад тощо. 

Тому допоки цього не буде, допоки не буде відкритих механізмів, 

запроваджувати ринок землі є недоцільним та неефективним. Це призведе до 

того. Що земля буде зосереджена в руках одних власників з іноземними 

капіталами, тим паче, що якщо звернути увагу на той проєкт, яким 

запропоновано формулювання «юридична особа, створена відповідно до 

чинного законодавства України», дасть можливість долучати осіб, які 

володіють іноземним капіталом, до таких осіб. Я ж вважаю, що в першу чергу 

право на викуп земель повинні мати українці, і тільки українці, які будуть 

безпосередньо допомагати органам місцевого самоврядування. 

 

Виступив 

Білоус І.І., депутат районної ради: 

Я хочу внести таку поправочку, щоб зняти з даного питання заполітизованість, 

що дане рішення підтримує не лише ВО «Батьківщина», а й усі депутати 

Кременчуччини – усіх партій. Нехай буде вказано, що Ігор Володимирович 

готував, а ми всі підтримуємо. 

 

Близнюк Ігор Володимирович, депутат Кременчуцької районної ради: 

Звернення мається на увазі від усіх депутатів районної ради. Там так і 

прописано «…звернення депутатів Кременчуцької районної ради Полтавської 

області…» 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

 Шановні, будуть у когось якісь запитання чи зауваження?  

 Якщо немає запитань, тоді ставимо питання на голосування. 

Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу?  

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому?  

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 
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Вирішили: Рішення «Про звернення депутатів Кременчуцької районної ради 

Полтавської області до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України та народного депутата України Мовчана О.В. щодо 

продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського 

призначення» прийняти одноголосно. 

 

 

2.Слухали: Про внесення змін до районної комплексної цільової Програми 

підтримки сім’ї та молоді Кременчуцького району на 2019 – 2020 

роки. 

Доповідач – Качковський Сергій Степанович, 

директор Кременчуцького районного Центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Із залу 

- Питання розглядалося… 

- Ставте на голосування… 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

 Будуть якісь запитання? Ні. Надійшла пропозиція поставити питання на 

голосування. 

Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу?  

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає . 

Результати поіменного голосування додаються. 

Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому?  

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Вирішили: Рішення «Про внесення змін до районної комплексної цільової 

Програми підтримки сім’ї та молоді Кременчуцького району на 2019 – 2020 

роки» прийняти одноголосно. 

 

 

3.Слухали: Про внесення змін до районної Комплексної програми соціального 

захисту ветеранів війни на 2018 – 2020 роки. 

Доповідач – Приходько Віктор Миколайович, 

начальник  управління  соціального  захисту 

населення  Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 

 

Надійшло запитання 

Колотієвський Д.О., депутат районної ради: 

На засіданнях комісій піднімалося питання про виділення додаткових коштів 

ветеранській організації з вільних лишків або з якихось інших джерел. Як ця 
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вказівка депутатів виконана зараз і чи виконана вона взагалі? Ветеранів не так 

багато залишилося. 

 

Відповів 

Приходько Віктор Миколайович, начальник  управління  соціального  захисту 

населення Кременчуцької районної 

державної адміністрації. 

Кошти на матеріальну допомогу в нас є – нехай звертаються до нас, пишуть 

заяву… На сьогоднішній день ми коштами забезпечені. 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Якщо запитань немає, то давайте проголосуємо. 

Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу?  

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому?  

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Вирішили: Рішення «Про внесення змін до районної Комплексної програми 

соціального захисту ветеранів війни на 2018 – 2020 роки» прийняти 

одноголосно. 

 

 

4.Слухали:Про внесення змін та доповнень до районної Комплексної програми 

соціального захисту і соціального забезпечення населення району 

на 2013 – 2020 роки. 

Доповідач – Приходько Віктор Миколайович, 

начальник  управління  соціального  захисту 

населення  Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 

Запитань не надійшло 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Якщо запитань немає, давайте проголосуємо.  

Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу?  

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому?  

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 
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Вирішили: Рішення «Про внесення змін та доповнень до районної 

Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення 

населення району на 2013 – 2020 роки» прийняти одноголосно. 

 

 

5.Слухали: Про внесення змін до районної Програми покращення умов 

обслуговування населення Кременчуцького району комунальним 

некомерційним підприємством Кременчуцької районної ради 

«Кременчуцька центральна районна лікарня» на 2018 – 2020 роки.   

Інформувала Ігнатчук Марія Володимирівна, 

виконуюча обов’язки директора комунального 

некомерційного підприємства Кременчуцької   

районної  ради  «Кременчуцька  центральна    

районна лікарня. 

Шановний головуючий, шановні депутати Кременчуцької районної ради, 

запрошені, хочу сказати, що обласні депутати віднайшли можливість виділити 

100 тис. грн на капітальний ремонт приміщень ІІІ поверху… 

 

Із залу 

-  На комісіях питання розглядалося, ставте на голосування. 

 

Надійшло запитання 

Білоус І.І., депутат районної ради: 

Маріє Володимирівно, чи бачите ви тут, у цьому залі, голів тих об’єднаних 

громад, які не заплатили кошти за надання послуг для населення? Оголосіть, які 

громади не платять. Ви ж з ними спілкуєтеся – знаєте ситуацію. 

 

Відповіла 

Ігнатчук Марія Володимирівна, виконуюча обов’язки директора 

комунального некомерційного 

підприємства Кременчуцької   

районної ради «Кременчуцька  

центральна районна лікарня: 

Бачу тільки Ірину Михайлівну Кобку, але Новознам’янська сільська рада 

платить. 

 

Виступив 

Білоус І.І., депутат районної ради: 

Я хочу, щоб ви (звернувся до Ігнатчук М.В.) весь час у сесійному залі перед 

представниками ОТГ, головами сільських рад називали тих, хто вам не платить 

і хто ігнорує запрошення голови районної ради, в.о. голови 

райдержадміністрації та особисто моє звернення на засіданнях президії та 

спільних засіданнях комісій. Давайте тоді вживати якісь заходи. Чому ми 

повинні «вибивати» кошти, які вони повинні по закону заплатити?! Що це 

взагалі за бардак?! Де наші органи управи?! Значить, давайте звертатися до 



 11 

обласних депутатів, до нашої вибраної нової влади – нехай вони їх заставляють 

платити. 

Давайте діяти, а то ми поспілкувалися, і всі порозходилися по домах. У нас ті 

депутати, яких вибирали в район, яких вибирали в область, у Київ навіть не 

знають переліку населення. Я задав у соцмережі запитання обранцю з нашого 

округу питання, чи знає він хоч кількість населення свого округу, а він відповів: 

«Для мене це не обов’язково». Тому давайте якось діяти: чи міняти принципи 

життя, чи принципи керування. Ми ж хочемо щось нове побудувати. Давайте 

починати з нагальних проблем: протипожежної безпеки та лікарні. Скажіть, 

голови райради та райдержадміністрації, що ви зробили для того, щоб приїхали 

сюди ті люди, які повинні нам заплатити? Їдьте до них, просіть їх! 

 

Ігнатчук Марія Володимирівна, виконуюча обов’язки директора 

комунального некомерційного 

підприємства Кременчуцької   

районної ради «Кременчуцька  

центральна районна лікарня: 

Дякую, Іване Івановичу, за ваші запитання та за вашу небайдужість. Я вже на 

спільному засіданні комісій пояснювала, що з першого квітня ми перейшли на 

роботу з Національною службою здоров’я України. На поточні видатки і на 

лікувальний процес нам дає кошти держава через НСЗУ. Тому на поточні 

видатки, на придбання ліків (я кажу по захищених статтях, тільки по 

захищених), крім Новогалещинської громади (вона виділила незначну суму на 

придбання ліків для пільгових категорій), кошти поступили від Недогарківської 

громади (на утримання лаборанта), від Білецьківської сільської ради (на 

утримання лаборанта), від Новознам’янської громади (на утримання 

лаборанта). 

 

Із залу 

Гаврилов А.Ф., депутат районної ради: 

Вибачте, що перебиваю вас, ви, напевне, не зрозуміли запитання. Вас просили 

назвати тих, хто не платить вам кошти, а ви так заходите здалеку. 

 

Ігнатчук Марія Володимирівна, виконуюча обов’язки директора 

комунального некомерційного 

підприємства Кременчуцької   

районної ради «Кременчуцька  

центральна районна лікарня: 

Шановні депутати, обов’язок громад, власників і засновників – утримувати 

лікарню і забезпечувати енергоносії – це 131-а постанова Кабінету Міністрів 

України. НСЗУ на енергоносії грошей не дає, тому на сьогоднішній день у нас 

склався дефіцит по енергоносіях, по ліках (захищена стаття), по харчуванню. 

На ці видатки не дала жодна громада, окрім того, що перерахували дотацію на 

енергоносії – не вистачає по Недогарках, Омельнику. Піщаному. Так 

фінансисти наші розподілили, що це їхня недодача коштів на енергоносії. На 
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сьогоднішній день сума складає у межах 300 тис. грн. загальний дефіцит коштів 

до кінця року складає близько 1 млн. 6 тис. грн. Це згідно 131-ої постанови 

КМУ співфінансування медичних закладів. І вчора на зібранні Асоціації міст 

України мер м. Кременчука на всю Україну розповідав, як фінансується 

центральна районна лікарня. 

 

Із залу 

Білоус І.І., депутат районної ради: 

Чи були якість просування у вирішенні даного питання після розмов на 

засіданнях комісій? 

 

Ігнатчук Марія Володимирівна, виконуюча обов’язки директора 

комунального некомерційного 

підприємства Кременчуцької   

районної ради «Кременчуцька  

центральна районна лікарня: 

У телефонній розмові з Олександрою Іванівною Шереметьєвою ми домовилися 

на сьогодні про зустріч, і телефонувала Валентина Іванівна Городянко, 

цікавилася проблемами. 

 

Із залу 

Білоус І.І., депутат районної ради: 

Який результат? 

 

Ігнатчук Марія Володимирівна, виконуюча обов’язки директора 

комунального некомерційного 

підприємства Кременчуцької   

районної ради «Кременчуцька  

центральна районна лікарня: 

Мені задали питання, куди пішли податки з фізичних осіб, які сплачує ЦРЛ у 

районний бюджет, які обіцяли члени комісії з реорганізації закладу давати на 

утримання лікарні. Ви всі знаєте, що ми перереєструвалися в с. Кам’яні Потоки 

і ПДФО за 9 місяців – це 3 млн грн, у районі залишилося 1 млн. 700 грн (це 

60%), і на утримання лікарні з них не виділено нічого. Лише виділено 1 млн. 

300 грн на енергоносії, але ж вони виділені з додаткової дотації, яку дає 

держава. 

 

Із залу 

Колотієвський Д.О., депутат районної ради: 

Який рівень критичності ситуації по виплатах по захищених статтях у ЦРЛ? 

 

Ігнатчук Марія Володимирівна, виконуюча обов’язки директора 

комунального некомерційного 

підприємства Кременчуцької   
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районної ради «Кременчуцька  

центральна районна лікарня: 

По енергоносіях у зв’язку зі здешевленням електричної енергії ми вкладаємося 

у виділені на це кошти, і у зв’язку зі здорожчанням послуг водопостачання та 

водовідведення ми зекономлені кошти перекидаємо туди, стосовно ж опалення, 

то у зв’язку з теплою погодою, наприклад, з тих 25 тис. кубів газу, які ми 

запланували на жовтень, ми використали лише 7 тис., і оператори котельні 

прийняті відповідно на роботу не з 15-го числа, а з 25-го – це дало 10 днів 

економії заробітної плати, тому сума понад 400 тис. грн, яка була в грудні 

місяці знизилася до 300 тис. грн по газу. 

 

Із залу 

Білоус І.І., депутат районної ради: 

Я не фінансист, не бухгалтер, а просто, як керівник свого маленького 

підприємства, дивлюся, куди мені не вистачає коштів, так і ви можете скласти 

цифри і розіслати відповідні листи до засновників – районної ради і ОТГ. 

 

Ігнатчук Марія Володимирівна, виконуюча обов’язки директора 

комунального некомерційного 

підприємства Кременчуцької   

районної ради «Кременчуцька  

центральна районна лікарня: 

Ще у вересні місяці ми направляли такий лист з усіма проблемами. Ми його 

направляємо в об’єднані громади, до районної ради як засновника. Завірена 

копія листа, що його отримали, знаходиться у мене. Відповіді на цей лист ми не 

отримали. 

 

Із залу 

Білоус І.І., депутат районної ради: 

Андрію Олександровичу, чому немає відповіді, і друге: ми коли тут 

дискутували з приводу Статут ЦРЛ, районна рада рвалася в засновники, то 

давайте, як рвалися, то так і будемо допомагати. 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

На сьогоднішній день невирішених питань не існує, усі питання ми вирішуємо 

в робочому порядку. І тієї заборгованості, про яку зараз говорить Марія 

Володимирівна, на сьогоднішній день не існує. Це можлива майбутня 

заборгованість. 

 

Виступили: 

Черниш М.К., депутат районної ради: 

Шановні присутні, я хотів би дещо уточнити та озвучити своє бачення тієї 

ситуації, яка склалась у районній лікарні. Створення комунального 

підприємства на сьогоднішній день йде у такому собі пілотному проєкті, який 

розпочатий з дефіцитом бюджету. Бюджет районної лікарні складається із 
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медичної субвенції на перший квартал, яку район і громади віддали 

стовідсотково, коштів НСЗУ, але їх недостатньо, оскільки вони покривають 

лише витрати на заробітну плату, а на енергоносії необхідні кошти району та 

кошти ОТГ, які, у свою чергу, їх не відділи. На сьогоднішній день не 

затверджено фінансовий план районної лікарні на цей рік. Така ситуація 

склалася через те, що Марія Володимирівна до нього підійшла лише тоді, коли 

зрозуміла, що підприємство не може без нього існувати, а також через те, що 

його не погоджують ОТГ. Спостережна і наглядова рада не створені до цього 

часу, Марія Володимирівна виконуюча обов’язки, а це компетенція районної 

ради, як засновника. Фінансовий план на 2019 рік я вже дещо продивився, 

оскільки у положенні прописано, що бюджетна комісія повинна його 

розглянути та сказати своє бачення. Цей план не ідеальний, але цей фінансовий 

план повинні виконувати всі: і район, і п’ять об’єднаних громад, а п’ять 

об’єднаних громад відсторонилися від цього питання і надають відповідь на 

листи Марії Володимирівни, що вони коштів не мають. Тобто на сьогодні 

склалася наступна ситуація: власником і засновником підприємства є районна 

рада, є об’єднані громади, які користуються послугами лікарні, але додаткових 

коштів виділяти не хочуть. Потреба лікарні завжди була більшою за виділені 

кошти, і той дефіцит, який виникає, потрібно покривати разом – районній раді 

та об’єднаним громадам, а останні цього не роблять. Я мав розмову з двома 

головами об’єднаних громад, і на запитання «Чому ви не додаєте коштів?» мені 

було сказано, що Марія Володимирівна навіть звітів про використані кошти не 

надає. У мене складається таке враження, що об’єднаним громадам лікарня 

непотрібна, але в той же час користуються її послугами. Тому потрібно на 

сьогодні починати працювати: перш за все провести конкурс на посаду 

керівника, затвердити фінансовий план, а потім керівникам району необхідно 

сідати за стіл переговорів з головами ОТГ та вирішувати фінансовий бік 

питання. І в той час, коли ми з вами зараз обговорюємо ці питання, жителі 

нашого району звертаються до лікарні, йдуть у пошарпані палати, санвузли і 

так далі, тому необхідно знаходити на ремонти кошти, не знаю які: обласні, 

спонсорські, районні, кошти ОТГ. Але потрібно щось робити! 

 

Гаврилов А.Ф., депутат районної ради: 

Я пропоную те, що озвучив Микола Костянтинович, підтримати, мало того, 

необхідно запросити ще всі ЗМІ і зняти мало не фільм про Кременчуцьку 

центральну районну лікарню, щоб озвучити, в якому стані вона знаходиться, а 

також звернутися до обласних депутатів, депутатів Верховної Ради, аж до 

Президента України. 

 

Ігнатчук Марія Володимирівна, виконуюча обов’язки директора 

комунального некомерційного 

підприємства Кременчуцької   

районної ради «Кременчуцька  

центральна районна лікарня: 
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Я хотіла б пояснити з приводу звітів, що сьогодні ЦРЛ працює з НСЗУ і звітує 

перед нею за кожну витрачену цифру згідно договору, який заключено на 

амбулаторно-поліклінічну допомогу, стаціонарну та оплату за пролікований 

випадок. Щомісячно, поки лікарня не здасть звіт про використання коштів у 

НСЗУ, не надійдуть кошти на наступний місяць. А громадам за пів року звіти 

надавалися, за дев’ять місяців – ще ні. 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Шановні колеги, за відсутності запитань ставлю питання на голосування. 

Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу?  

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому?  

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за –20, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Вирішили: Рішення «Про внесення змін до районної Програми покращення 

умов обслуговування населення Кременчуцького району комунальним 

некомерційним підприємством Кременчуцької районної ради «Кременчуцька 

центральна районна лікарня» на 2018 – 2020 роки» прийняти одноголосно. 

 

6.Слухали: Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І 

півріччя 2019 року. 

Доповідач – Бондаренко Ольга Миколаївна,  

виконуюча обов’язки начальника фінансового 

управління Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 

Із залу: 

- Питання розглядалося на комісіях… 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Чи є якісь запитання? Немає, тоді я пропоную перейти до голосування.  

Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу? 

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому?  

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 
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Вирішили: Рішення «Про затвердження звіту про виконання районного 

бюджету за І півріччя 2019 року» прийняти одноголосно. 

 

7.Слухали: Про затвердження розпоряджень голови районної державної 

адміністрації. 

Доповідач – Бондаренко Ольга Миколаївна,  

виконуюча обов’язки начальника фінансового 

управління Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 

Із залу: 

- Питання на комісіях розглядалося… 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Чи є якісь запитання? Немає, тоді я пропоную перейти до голосування.  

Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу? 

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому?  

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Вирішили: Рішення «Про затвердження розпоряджень голови районної 

державної адміністрації» прийняти одноголосно. 

 

 

8.Слухали: Про внесення змін до показників районного бюджету на 2019 рік. 

Доповідач – Бондаренко Ольга Миколаївна,  

виконуюча обов’язки начальника фінансового 

управління Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 

Із залу: 

-  Питання розглядалося… 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

 Шановні колеги, у ході підготовки до сесії до даного проєкту рішення 

надійшли зміни. Усіма вами вони на комісіях погоджені. Тому, за відсутності 

запитань ставлю питання на голосування.  

Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу?  

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому зі змінами?  

Прийнято одноголосно. 
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Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Вирішили: Рішення «Про внесення змін до показників бюджету на 2019 рік» 

прийняти одноголосно. 

 

9.Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж адміністративно-територіальних одиниць с. Придніпрянське 

Потоківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської 

області. 

Інформував Скляревський Едуард Іванович,  

заступник голови районної ради: 

Шановні присутні на розгляд сесії районної ради виноситься питання про 

затвердження проєкту землеустрою с. Придніпрянське. Це технічне питання. 

Сесією вже погоджувався цей проєкт, а зараз його треба затвердити. 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Шановні колеги, за відсутності запитань ставлю дане питання на 

голосування.  

Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу?  

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому?  

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Вирішили: Рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж адміністративно–територіальних одиниць                         

с. Придніпрянське Потоківської сільської ради Кременчуцького району 

Полтавської області» прийняти одноголосно. 

 

 

10.Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць                             

с. Михайленки Ялинцівської сільської ради Кременчуцького 

району Полтавської області. 

Доповідач – Скляревський Едуард Іванович,  

заступник голови районної  ради: 

Із залу: 

- Питання розглядалося, прохання підтримати. 
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Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Шановні колеги, за відсутності запитань ставлю дане питання на 

голосування.  

Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу?  

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому?  

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Вирішили: Рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць                             

с. Михайленки Ялинцівської сільської ради Кременчуцького району 

Полтавської області» прийняти одноголосно. 

 

 

11.Слухали: Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж адміністративно-територіальних одиниць с. Писарщина 

Новознам’янської сільської ради Кременчуцького району 

Полтавської області. 

Доповідач – Скляревський Едуард Іванович,  

заступник голови районної  ради: 

Із залу: 

- Питання розглядалося, прохання підтримати… 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Шановні колеги, за відсутності запитань ставлю дане питання на 

голосування.  

Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу?  

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому?  

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Вирішили: Рішення «Про погодження проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць                    

с. Писарщина Новознам’янської сільської ради Кременчуцького району 

Полтавської області» прийняти одноголосно. 
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12.Слухали: Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж адміністративно-територіальних одиниць с. Мирне 

Новознам’янської сільської ради Кременчуцького району 

Полтавської області. 

Доповідач – Скляревський Едуард Іванович,  

заступник голови районної  ради: 

Із залу: 

- Питання розглядалося… 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Шановні колеги, за відсутності запитань ставлю дане питання на 

голосування.  

Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу?  

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому?  

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Вирішили: Рішення «Про погодження проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць                    

с. Мирне Новознам’янської сільської ради Кременчуцького району Полтавської 

області» прийняти одноголосно. 

 

 

13.Слухали: Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж адміністративно-територіальних одиниць с. Майбородівка 

Новознам’янської сільської ради Кременчуцького району 

Полтавської області. 

Доповідач – Скляревський Едуард Іванович,  

заступник голови районної  ради: 

Із залу: 

- Питання розглядалося… 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Шановні колеги, за відсутності запитань ставлю дане питання на 

голосування.  

Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу?  

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 19, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому?  

Прийнято одноголосно. 
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Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Вирішили: Рішення «Про погодження проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць                    

с. Майбородівка Новознам’янської сільської ради Кременчуцького району 

Полтавської області» прийняти одноголосно. 

 

 

14.Слухали: Про затвердження розпоряджень голови районної ради. 

Доповідач – Скляревський Едуард Іванович,  

заступник голови районної ради: 

Із залу: 

- Питання розглядалося… 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Шановні колеги, за відсутності запитань ставлю дане питання на 

голосування.  

Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу?  

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому?  

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Вирішили: Рішення «Про затвердження розпоряджень голови районної ради» 

прийняти одноголосно. 

 

15.Слухали: Про надання дозволу комунальному підприємству 

«Кременчуцький районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на списання автомобіля УАЗ 3303. 

Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови районної  ради. 

Із залу 

Білоус І.І., депутат районної ради: 

На комісії це питання розглядалося – депутати погодили… 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Шановні присутні, ставлю питання на голосування.  

Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу?  

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 
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Результати поіменного голосування додаються. 

Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому зі змінами?  

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Вирішили: Рішення «Про надання дозволу комунальному підприємству 

«Кременчуцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 

списання автомобіля УАЗ 3303» прийняти одноголосно. 

 

16.Слухали: Про надання дозволу на передачу майна із спільної власності 

територіальних громад Кременчуцького району.  

Доповідач – Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови районної  ради. 

Із залу 

Білоус І.І., депутат районної ради: 

Це також на комісії розглядалося, це формальність… 

 

Виступив 

Колотієвський Д.О., депутат районної ради: 

Уже четвертий рік в Україні проходить децентралізація. Сільські ради 

об’єднуються в ОТГ, і всі школи, ФАПи, бібліотеки тощо повинні їм 

передаватися, і це не потребує обговорення, але ці всі питання приймаються 

виважено, як на прикладі з Салівкою, коли постало питання передачі Салівської 

АЗПСМ у Горішні Плавні, то сівши за стіл переговорів, дійшли згоди, що 

транспортний засіб залишиться в Кременчуцькому районі, а спонсори 

придбають автомобіль для Салівки. 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Будуть якісь запитання? Немає. Тоді буде пропозиція проголосувати. 

Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу?  

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому?  

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Вирішили: Рішення «Про надання дозволу на передачу майна із спільної 

власності територіальних громад Кременчуцького району» прийняти 

одноголосно. 
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17.Слухали: Про зміни у складі постійних комісій Кременчуцької районної 

ради.  

Інформував Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови районної  ради. 

Це технічне питання, виноситься на розгляд у зв’язку з тим, що до складу ради 

увійшли нові депутати. 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Будуть якісь запитання? Немає. Тоді буде пропозиція проголосувати. 

Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу?  

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому?  

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Вирішили: Рішення «Про зміни у складі постійних комісій Кременчуцької 

районної ради» прийняти одноголосно. 

 

18. Різне 

Виступили: 

Колотієвський Д.О., депутат районної ради 

Шановні присутні, на комісія гостро піднімалося питання протипожежної 

безпеки в Білецьківському НВК, така сама ситуація і в лікарні, та й в інших 

навчальних закладах району. Хочу наголосити, що майже всі заклади освіти, 

охорони здоров’я і у м. Кременчуці, і в м. Києві не відповідають нормам і не 

мають системи протипожежної охорони. Встановлення таких систем пов’язано 

з великими витратами на проєкт, на виконання робіт тощо. Тому на засіданні 

президії ми говорили про те, що кошти на такі роботи потрібно закладати на 

кожен рік і брати, наприклад, одну школу, і її забезпечувати системою 

протипожежної безпеки, а не вирішувати питання вже тоді, коли справа дійде 

до суду. Тому я зараз звертаюся до депутатів, до керівництва районної ради, до 

райдержадміністрації з проханням на наступну сесію підготувати проєкт 

програми щодо забезпечення районних закладів освіти фінансуванням на ці 

потреби. 

 

Кузнєцов О.С., депутат районної ради: 

На цьому тижні, може вже й бачили всі у соцмережах, на звалище в Білецьківці 

було висипано дуже багато медичних відходів: використані шприци, 

крапельниці, бланки аналізів, а найстрашніше – результати експрес-аналізів на 

СНІД. Скоріше за все це зроблено було якоюсь установою м. Світловодська, 

оскільки на квитанціях саме це місто зазначено. Також до мене надійшло 

чимало звернень від жителів громади щодо стихійних звалищ, на які 
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викидаються відходи з бойні ВРХ. Це спричиняє страшенний сморід улітку і 

йде у підземні води, а звідти до криниць. Я звернувся в сільську раду, яка, 

дякую її працівникам, блискавично спрацювала – все прибрано, але є сенс 

звернутися до поліції, щоб запобігти повторному виникненню такої ситуації. 

 

Сосін В.М., мешканець с. Чечелеве Білецьківської сільської ради: 

У мене запитання: те сміття, про яке ви говорите, потрібно утилізувати – як 

працівники сільської ради могли його прибрати? Яке вони мали право доступу 

до такого роду відходів? Вони ж самі могли інфікуватися. 

 

Кузнєцов О.С., депутат районної ради: 

Це все робилося не вручну, а механічним способом. 

 

Гаврилов А.Ф., депутат районної ради: 

Аналогічна ситуація на Деївській горі в районі Садків, куди вивозяться відходи 

із скотобійні, будівельне сміття. Стоїть сморід. Це зараз трохи похололо, а 

влітку взагалі неможливо. 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Я думаю, що вам разом з депутатом Кузнєцовим є сенс залишитися після 

нашого засідання та поспілкуватися з представниками правоохоронних органів, 

які тут сьогодні присутні на засіданні, щоб вирішити дану проблему. 

 

Близнюк І.В., депутат районної ради: 

Шановні присутні, я хотів сказати у продовження піднятого питання по 

Білецьківському НВК наступне: я на сьогодні є головою постійної комісії з 

питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, туризму та зв’язків із засобами 

масової інформації. До складу комісії входять депутати: Герасименко Р.І., 

Шушвал К.В., Родіонов А.Ю. Жоден із цих членів комісії не знав нічого з 

приводу проблеми в школі. Взагалі до нашого відома не доводилося те, що є 

проблема: що була перевірка, виявлені недоліки, можливий судовий процес. 

Ще в мене виникає питання: де взагалі був керівник відділу освіти, де був 

голова адміністрації, де був голова районної ради – чому нас не зібрали і не 

озвучили цю проблематику цієї школи? Школа перебуває в оперативному 

управлінні відділу освіти РДА, і є власник цього майна. Якщо вирішити 

фінансові питання – то це депутати, а як повідомити про ситуацію… Але ж на 

жодну школу і в м. Кременчуці, і м. Києві не було подано позовів до суду, хоча 

вони також не оснащені системами протипожежної безпеки. Я цілком 

підтримую ініціативу Дмитра Олександровича з приводу розробки програми, 

яка б передбачала можливість встановлення в усіх школах, які в нас зараз є, 

системи протипожежної безпеки. Але наголошую, що якщо виникає проблема, 

то ті особи, які відповідальні за це, повинні доносити інформацію депутатам, 

членам постійної комісії, профільним заступникам райдержадміністрації, а не 

замовчувати, поки справа не дійде до суду, а потім уже звертатися по допомогу 

до депутатів. Усе повинно бути відкрито. 
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Білоус І.І., депутат районної ради: 

Я хочу зупинитися на наших найбільш нагальних проблемах. Це, перш за все, 

лікарня. Я особисто приїжджав до Марії Володимирівни для розмови, у ході 

якої було озвучено, що дійсно переважна більшість ОТГ відвернулися від 

лікарні. Нікуди ми від цього не дінемося – потрібно сідати за стіл переговорів. 

Маріє Володимирівно, я розумію, що ви не повинні вимагати кошти за те, що 

надаєте послуги, але так складається в нас ситуація. Голова районної ради 

тяжко йде на допомогу Марії Володимирівні, хоча він засновник, виконувач 

обов’язків голови райдержадміністрації також… Але давайте будемо якось 

лікувати наших людей, які платять вам заробітну плату. Хотілося, щоб ці 

керманичі, які тримаються за свої місця, взялися до роботу в цьому напрямку. І 

до вас, Маріє Володимирівно, звертаюся, розробіть заходи з протипожежної 

безпеки, щоб хоч не закрили лікарню. Я хочу, щоб ми після цих розмов 

перейшли до діла. 

 

Семерянін О.Г., начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту 

Кременчуцької районної державної адміністрації: 

Ще в грудні 2017 року ми направляли інформацію і на районну раду, і на 

райдержадміністрацію про потребу в коштах на заходи з протипожежної 

безпеки в школах, тобто розроблена потреба у коштах, тому сформувати цю 

програму взагалі не буде проблемно. 

Ще хочу повідомити, що розпочалося голосування за проєкти Шкільного 

громадського бюджету Полтавської області, і на цей конкурс подали свої 

заявки учні з чотирьох районних шкіл. Тому звертаюся до вас з проханням 

підтримати 89-ий, 103-ій, 114-ий та 130-ий проєкти. Сільські ради, на території 

яких розташовані школи, проєкти від яких подані, підтвердили свою готовність 

співфінансувати проєкти у разі здобуття перемоги. 

 

Ігнатчук М.В., виконуюча обов’язки директора комунального некомерційного 

підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька 

центральна районна лікарня»: 

Шановні небайдужі депутати, які сьогодні підняли питання фінансування 

нашого закладу, хочу вас проінформувати, що лікарня сьогодні дійсно має 

дещо неприглядний вигляд, але наш заклад наповнений медичними змістом, і 

підтвердженням тому є те, що 23 серпня делегація з 24 головних лікарів 

Волинської області та Рівненської області, які приїхали на Полтавщину вивчати 

досвід об’єднаних територіальних громад, відвідали саме нашу лікарню, як 

лікарню, де все робиться для того, щоб наблизити надання медичної допомоги 

до сільського мешканця. Наша лікарня є одним із двох закладів охорони 

здоров’я на Полтавщині, які на сьогоднішній день створили медичну 

інформаційну систему, внутрішню мережу, комп’ютерною технікою 

облаштували 40 робочих місць для лікарів і працюють належно, відповідно до 

вимог НСЗУ щодо інформатизації. На сьогоднішній день у нашому закладі 

немає проблем із штатами та кадрами. Ми цікавий, конкурентний заклад. Хочу 

подякувати, що сьогодні були публічно озвучені проблеми лікарні. У нас 
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лікується близько 5 тисяч пацієнтів, з них близько 90% – сільські люди, які не 

мають можливості піти в приватні медичні заклади. Тому подумайте про 

людей, про ваших виборців. 

 

Йощенко К.А., помічник депутата обласної ради: 

А я хочу до вас, Маріє Володимирівно, звернути з проханням, щоб ви провели 

роботу із своїм персоналом щодо ставлення до людей: привезли хворого о 8-ій 

годині ранку і насилу о 15-й його підняли в кардіологію. Також хочу 

звернутися до Качковського С.С., директора центру сім’ї, дітей та молоді (я 

розумію, що тепер все перекинуте на об’єднані громади), з приводу 

неблагополучної сім’ї, яка приписана в с. Піщаному, живе в с. Нова Знам’янка, 

дитина ходить у с. Вільну Терешківку, у час ночі викликають поліцію, бо 

батько п’яний їздить на машині, б’ється, дитину ту б’є… 

 

Качковський С.С., директор Кременчуцького районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді: 

У Піщанській об’єднаній громаді є три працівники із соціальної роботи, які 

мають надавати послуги, що визначені за центром соціальних служб. Це 

відбувається згідно постанови КМУ: якщо раніше цей перелік надавали тільки 

центри соціальних служб, то тепер згідно цієї постанови, ці послуги в 

об’єднаних громадах надають соціальні працівники. У нас є підписані договори 

з Піщанською, Недогарківською та Новознам’янською ОТГ, згідно яких 

виділені кошти на співпрацю в напрямку надання послуг для сімей, які 

опинились у складних життєвих обставинах. Кошти використовуються, і перед 

об’єднаними громадами центр звітує про їх використання. На даний час 

невикористаними залишилися тільки кошти по Новознам’янській ОТГ. 

Піщанська ОТГ та Недогарківська ОТГ, які листами повідомлені про 

стовідсоткове використання коштів. І сьогодні ще Недогарківська громада 

надає додаткові кошти. Піщанська ОТГ наразі розглядає питання про виділення 

додаткових коштів. З приводу ж заяви громадянки Йощенко наголошую, що 

поки що додаткові кошти від Піщанської ОТГ не надійшли і в громаді є 

працівники, які повинні надавати соціальні послуги, тому потрібно звертатися 

до сільської ради. Договір же з ОТГ у нас заключений, і відповідно до 

виділених коштів центр проводив рейди до об’єднаної громади, звіт про які 

туди направлено. З приводу ж сім’ї, про яку говорилося, повідомлень до центру 

не надходило, і, будь ласка, такі питання на публіку не виносьте, оскільки 

робота з такими сім’ями є конфіденційною. Тому звертайтеся безпосередньо до 

нас. Хоч і немає в нас коштів на виїзди, але ми можемо надати допомогу 

фахівцям, які там працюють. 

 

Сосін В.М., житель с. Чечелеве Білецьківської сільської ради: 

У нас на території сільської ради чотири року тому була хороша програма по 

освітленню. Виділялися тоді кошти, все зроблено. Але пройшли вибори, голову 

нашого вибрали – тепер цим ніхто не займається, лампочки виключені або 

поперегорали, вулиці не освітлюються. Мешканці зверталися до депутатів – 




