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КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 
 

 

ПРОТОКОЛ 
 

пленарного засідання тридцятої сесії сьомого скликання  

 

“15”  листопада  2019 р.                                                                м. Кременчук     

 
 

Всього депутатів – 34 чол. 

Присутні на сесії – 22 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. 

 

Засідання веде Дрофа Андрій Олександрович – голова Кременчуцької районної  

ради. 

 

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 Полтавської обласної 

ради  щодо включення селища міського типу Власівка м. Світловодськ 

Кіровоградської області до складу Кременчуцького району Полтавської 

області», «Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж адміністративно-територіальних одиниць с. Кіндрівка Ялинцівської 

сільської ради Кременчуцького району Полтавської області», «Про 

затвердження Положення про проведення конкурсу до Дня місцевого 

самоврядування», «Про присвоєння звання «Почесний громадянин 

Кременчуччини» та «Про затвердження фінансового плану на 2019 рік 

комунального некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради 

«Кременчуцька центральна районна лікарня». 
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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 – 21, проти – немає, утримався – немає. 

Вношу пропозицію про включення до порядку денного питання «Про 

звернення депутатів Кременчуцької районної ради Полтавської області до 

Полтавської обласної ради щодо включення селища міського типу Власівка      

м. Світловодськ Кіровоградської області до складу Кременчуцького району 

Полтавської області».  

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

голосувати. 

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 21, проти – немає, утримався – немає. 

Вношу пропозицію включити до порядку денного питання «Про 

погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

адміністративно-територіальних одиниць с. Кіндрівка Ялинцівської сільської 

ради Кременчуцького району Полтавської області». 

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

голосувати. 

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 21, проти – немає, утримався – немає. 

Вношу пропозицію включити до порядку денного питання «Про 

затвердження Положення про проведення конкурсу до Дня місцевого 

самоврядування». 

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

голосувати. 

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 21, проти – немає, утримався – немає. 

Вношу пропозицію включити до порядку денного питання «Про 

присвоєння звання «Почесний громадянин Кременчуччини». 

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

голосувати. 

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – 1. 

Вношу пропозицію включити до порядку денного питання «Про 

затвердження фінансового плану на 2019 рік комунального некомерційного 

підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна 

районна лікарня». 

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

голосувати. 

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 21, проти – немає, утримався – немає. 
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Ми проголосували за включення п’яти додаткових питань до порядку 

денного. Тому пропоную 1-м та 2-м питанням розглянути звернення депутатів, 

3-м – «Про присвоєння звання «Почесний громадянин Кременчуччини», з 4-го 

по 14-те – ті питання, які попередньо були внесені до проєкту порядку денного, 

що вам розданий, 15-те – про погодження проєкту землеустрою по Кіндрівці, 

16-те – про фінансовий план ЦРЛ і 17-те питання – «Різне». 

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

голосувати. 

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 21, проти – немає, утримався – немає. 

 

Прийнятий порядок денний: 

1. Про звернення депутатів Кременчуцької районної ради Полтавської області 

до Президента України, Верховної ради України, комітету Верховної Ради 

України з питань освіти, науки та інновацій, Кабінету Міністрів України, 

Міністерства освіти і науки України, народного депутата України                

Мовчана О.В. щодо недопущення знищення сільських закладів освіти. 

Токарєв Валерій Вікторович, 

депутат Кременчуцької районної ради. 

2. Про звернення депутатів Кременчуцької районної ради Полтавської області 

до Полтавської обласної ради щодо включення селища міського типу 

Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області до складу Кременчуцького 

району Полтавської області. 

Колотієвський Дмитро Олександрович, 

депутат Кременчуцької районної ради. 

3. Про присвоєння звання «Почесний громадянин Кременчуччини». 

Скляревський Едуард Іванович,  

заступник голови Кременчуцької районної  

ради. 

4. Про внесення змін до Положення про проведення конкурсу та призначення 

на посаду керівників закладів загальної середньої освіти Кременчуцької 

районної ради Полтавської області, затвердженого рішенням 25 сесії 7 

скликання від 06.12.2018 року. 

Семерянін Оксана Григорівна, 

начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та 

спорту Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 

5. Про реорганізацію шляхом перетворення Садківської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Кременчуцької районної ради Полтавської області в 

Садківський ліцей Кременчуцької районної ради.  

Семерянін Оксана Григорівна, 

начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та 

спорту Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 

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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6. Про звіт голови постійної комісії районної ради з питань агропромислового 

комплексу, земельних відносин, надр та екології. 

Буленко Віталій Іванович,  

депутат Кременчуцької районної ради, голова 

комісії. 

7. Про звіт голови постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, 

сім’ї, молоді, спорту, туризму та зв’язків із засобами масової інформації.  

Близнюк Ігор Володимирович,  

депутат Кременчуцької районної ради, голова 

комісії. 

8. Про звіт голови постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, 

соціального захисту населення. 

Маз Наталія Юріївна,  

депутат Кременчуцької районної ради, голова 

комісії. 

9. Про звіт голови постійної комісії районної ради з питань бюджету, 

соціально-економічного розвитку, приватизації, підприємництва, 

промисловості, інвестиційної діяльності та регуляторної політики. 

Черниш Микола Костянтинович,  

депутат Кременчуцької районної ради, голова 

комісії. 

10. Про звіт голови постійної комісії районної ради з питань самоврядування, 

адміністративно-територіального устрою, депутатської діяльності та етики, 

законності, правопорядку та боротьби з корупцією. 

Гаврилов Андрій Федорович,  

депутат Кременчуцької районної ради, голова 

комісії. 

11. Про звіт голови постійної комісії районної ради з питань будівництва, 

транспорту і зв’язку, управління та розпорядження об’єктами комунальної 

власності, благоустрою. 

Кузнєцов Олександр Сергійович,  

депутат Кременчуцької районної ради, голова 

комісії. 

12. Про план роботи районної ради на 2020 рік. 

Скляревський Едуард Іванович,  

заступник голови Кременчуцької районної  

ради. 

13. Про внесення змін до рішення 28 сесії районної ради 7 скликання «Про 

безоплатну передачу комп’ютерної техніки в межах спільної власності 

територіальних громад Кременчуцького району». 

Скляревський Едуард Іванович,  

заступник голови Кременчуцької районної  

ради. 
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14. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

адміністративно-територіальних одиниць с. Кіндрівка Ялинцівської 

сільської ради Кременчуцького району Полтавської області. 

Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови Кременчуцької районної  

ради. 

15. Про затвердження Положення про проведення конкурсу до Дня місцевого 

самоврядування. 

Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови Кременчуцької районної  

ради. 

16. Про затвердження фінансового плану на 2019 рік комунального 

некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька 

центральна районна лікарня».  

Ігнатчук Марія Володимирівна, 

виконуюча обов’язки директора комунального 

некомерційного підприємства Кременчуцької 

районної ради «Кременчуцька центральна 

районна лікарня». 

17. Різне.  

 

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 1-го по 16-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 30 хвилин. 

Зміни та доповнення будуть? Немає. 

Прошу проголосувати за запропонований регламент. 

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 21, 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 – 21, проти – немає, утримався – немає. 

  

Дозвольте мені запропонувати кандидатів до складу лічильної комісії:  

Голова комісії – Маз Наталія Юріївна. 

Члени комісії:    Шушвал Катерина Василівна, 
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  Бессусідній Юрій Григорович.  

Шановні колеги, будуть якісь інші кандидатури? Немає. 

Прошу проголосувати за запропонований склад лічильної комісії. 

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 21, 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, комітету Верховної Ради України з питань освіти, 

науки та інновацій, Кабінету Міністрів України, Міністерства 

освіти і науки України, народного депутата України                

Мовчана О.В. щодо недопущення знищення сільських закладів 

освіти. 

Інформував Токарєв Валерій Вікторович, 

депутат Кременчуцької районної ради: 

Шановні депутати, пропонується наступний текст звернення: «Ми, депутати 

Кременчуцької районної ради Полтавської області, висловлюємо глибоке 

занепокоєння з приводу ситуації, яка складається в галузі освіти, зокрема освіти 

в сільських населених пунктах. Пропозиції Міністерства фінансів України, 

викладені в листі №07010-04-3/19654 від 31.07.2019 року: оптимізація 

малокомплектних шкіл; припинення з 01 січня 2020 року фінансування з 

освітньої субвенції шкіл (крім початкових) з кількістю учнів менше 40 та 

фінансування освітнього процесу в 10 – 11-х класах, де менше 20 учнів; 

підвищення навчального навантаження на вчителя з 18 до 20 годин…» 

 

Надійшло запитання 

Тютюнник О.І., виконувач обов’язків голови Кременчуцької районної 

державної адміністрації: 

На багатьох сесіях приймаються звернення депутатів, а чи робив хтось аналіз, 

як на них реагують і чи приходять відповіді. 

 

Із залу 

Черниш М.К., депутат районної ради: 

Приходять, на моє прийшла відповідь… 

 

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?  
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Прийнято більшістю голосів. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

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

Прийнято більшістю голосів. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

Вирішили: Рішення «Про звернення депутатів Кременчуцької районної ради 

Полтавської області до Президента України, Верховної ради України, комітету 

Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Кабінету Міністрів 

України, Міністерства освіти і науки України, народного депутата України                

Мовчана О.В. щодо недопущення знищення сільських закладів освіти» 

прийняти більшістю голосів. 

 

Прийшов депутат Кузнєцов О.С. 

 

2.Слухали: Про звернення депутатів Кременчуцької районної ради Полтавської 

області до Полтавської обласної ради щодо включення селища 

міського типу Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області до 

складу Кременчуцького району Полтавської області. 

Доповідач – Колотієвський Дмитро Олександрович, 

депутат Кременчуцької районної ради. 

Надійшло запитання 

Черниш М.К., депутат районної ради: 

Як щодо законодавчої бази України в цьому питанні? Ось ми приймемо своє 

звернення, а що буде далі? 

 

Відповів 

Колотієвський Дмитро Олександрович, депутат Кременчуцької районної  

ради: 

Після прийняття наше рішення направляється до обласної ради, потім обласна 

рада готує подання на Верховну Раду України. Це компетенція Верховної Ради, 

але ми повинні дане питання ініціювати. 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

 Будуть якісь ще запитання? Ні. Надійшла пропозиція поставити питання на 

голосування. 

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

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 22, проти – немає, утримався – немає . 

Результати поіменного голосування додаються. 

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

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 22, проти – немає, утримався – немає. 

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

Полтавської області до Полтавської обласної ради щодо включення селища 

міського типу Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області до складу 

Кременчуцького району Полтавської області» прийняти одноголосно. 

 

 

3.Слухали: Про присвоєння звання «Почесний громадянин Кременчуччини». 

Доповідач – Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови районної ради. 

Надійшло запитання 

Тютюнник О.І., виконувач обов’язків голови Кременчуцької районної 

державної адміністрації: 

А хто фінансуватиме саме виготовлення нагрудного знака і фінансову допомогу 

виплачуватиме? У районний бюджет надходжень немає. 

 

Із залу 

Черниш М.К. депутат районної ради: 

Андрію Олександрову, слушне запитання задав Олександр Іванович. Якщо ви 

хочете на День місцевого самоврядування поздоровити почесних громадян і 

вручити їм відзнаки, то потрібно в це рішення внести відповідні правки про те, 

щоб виділити з районного бюджету кошти, вказавши суму, для виконання всіх 

організаційних заходів згідно Положення про присвоєння звання «Почесний 

громадянин Кременчуччини». 

 

Тютюнник О.І., виконувач обов’язків голови Кременчуцької районної 

державної адміністрації: 

Нехай тоді об’єднані громади дають на це кошти, бо не можна це робити за 

кошти платників податків, які живуть на не об’єднаних територіях. 

 

Черниш М.К. депутат районної ради: 

Ці ОТГ знаходять на території Кременчуцького району… 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Тоді потрібно проголосувати і за зміну до рішення. 

Якщо запитань більше немає, то давайте проголосуємо. 

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

Прийнято більшістю голосів. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

Хто за те, щоб внести відповідну зміну до даного рішення, щоб включити 

пункт про фінансування? 

Прийнято більшістю голосів. 

Голосували: за – 18, проти – немає, утримався – 4. 

Результати поіменного голосування додаються. 
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Вирішили: Рішення «Про присвоєння звання «Почесний громадянин 

Кременчуччини» прийняти більшістю голосів. 

 

 

4.Слухали: Про внесення змін до Положення про проведення конкурсу та 

призначення на посаду керівників закладів загальної середньої 

освіти Кременчуцької районної ради Полтавської області, 

затвердженого рішенням 25 сесії 7 скликання від 06.12.2018 року. 

Доповідач – Семерянін Оксана Григорівна, 

начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та 

спорту 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 – 22, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

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

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 22, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

Вирішили: Рішення «Про внесення змін до Положення про проведення 

конкурсу та призначення на посаду керівників закладів загальної середньої 

освіти Кременчуцької районної ради Полтавської області, затвердженого 

рішенням 25 сесії 7 скликання від 06.12.2018 року» прийняти одноголосно. 

 

5.Слухали: Про реорганізацію шляхом перетворення Садківської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Кременчуцької 

районної ради Полтавської області в Садківський ліцей 

Кременчуцької районної ради.  

Доповідач – Семерянін Оксана Григорівна, 

начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та 

спорту 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 – 22, проти – немає, утримався – немає. 

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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Результати поіменного голосування додаються. 

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

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 22, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

Вирішили: Рішення «Про реорганізацію шляхом перетворення Садківської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Кременчуцької районної ради 

Полтавської області в Садківський ліцей Кременчуцької районної ради» 

прийняти одноголосно. 

 

6.Слухали: Про звіт голови постійної комісії районної ради з питань 

агропромислового комплексу, земельних відносин, надр та 

екології. 

Із залу: 

- Ставте на голосування, із звітом ознайомилися… 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Надійшла пропозиція перейти до голосування.  

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

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 22, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

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

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 22, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Вирішили: Рішення «Про звіт голови постійної комісії районної ради з питань 

агропромислового комплексу, земельних відносин, надр та екології» прийняти 

одноголосно. 

 

 

7.Слухали: Про звіт голови постійної комісії районної ради з питань освіти, 

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

масової інформації.  

Із залу: 

- Ставте на голосування… 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Переходимо до голосування.  

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

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 22, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

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

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 22, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

Вирішили: Рішення «Про звіт голови постійної комісії районної ради з питань 

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

інформації» прийняти одноголосно. 

 

 

8.Слухали: Про звіт голови постійної комісії районної ради з питань охорони 

здоров’я, соціального захисту населення. 

Доповідач – Маз Наталія Юріївна,  

депутат Кременчуцької районної ради, голова 

комісії. 

Запитань не надійшло 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

 Якщо запитань немає, переходимо до голосування. 

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

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 22, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

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

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 22, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Вирішили: Рішення «Про звіт голови постійної комісії районної ради з питань 

охорони здоров’я, соціального захисту населення» прийняти одноголосно. 

 

9.Слухали: Про звіт голови постійної комісії районної ради з питань бюджету, 

соціально-економічного розвитку, приватизації, підприємництва, 

промисловості, інвестиційної діяльності та регуляторної політики. 

Черниш Микола Костянтинович,  

депутат Кременчуцької районної ради, голова 

комісії. 

Запитань не надійшло 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

 Якщо запитань немає, переходимо до голосування. 

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

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 22, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 
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Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому?  

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 22, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Вирішили: Рішення «Про звіт голови постійної комісії районної ради з питань 

бюджету, соціально-економічного розвитку, приватизації, підприємництва, 

промисловості, інвестиційної діяльності та регуляторної політики» прийняти 

одноголосно. 

 

 

10.Слухали: Про звіт голови постійної комісії районної ради з питань 

самоврядування, адміністративно-територіального устрою, 

депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку та 

боротьби з корупцією. 

Доповідач – Гаврилов Андрій Федорович,  

депутат Кременчуцької районної ради, голова 

комісії. 

Запитань не надійшло 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

 Якщо запитань немає, переходимо до голосування. 

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

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 22, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

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

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 22, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Вирішили: Рішення «Про звіт голови постійної комісії районної ради з питань 

самоврядування, адміністративно-територіального устрою, депутатської 

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

прийняти одноголосно. 

 

 

11.Слухали: Про звіт голови постійної комісії районної ради з питань 

будівництва, транспорту і зв’язку, управління та розпорядження 

об’єктами комунальної власності, благоустрою. 

Доповідач – Кузнєцов Олександр Сергійович,  

депутат Кременчуцької районної ради, голова 

комісії. 

Запитань не надійшло 
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Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

 Якщо запитань немає, переходимо до голосування. 

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

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 22, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

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

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 22, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Вирішили: Рішення «Про звіт голови постійної комісії районної ради з питань 

будівництва, транспорту і зв’язку, управління та розпорядження об’єктами 

комунальної власності, благоустрою» прийняти одноголосно. 

 

12.Слухали: Про план роботи районної ради на 2020 рік. 

Доповідач – Скляревський Едуард Іванович,  

заступник голови Кременчуцької районної  

ради. 

Запитань не надійшло 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

 Запитань немає, тому переходимо до голосування. 

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

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 22, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

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

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 22, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Вирішили: Рішення «Про план роботи районної ради на 2020 рік» прийняти 

одноголосно. 

 

 

13.Слухали: Про внесення змін до рішення 28 сесії районної ради 7 скликання 

«Про безоплатну передачу комп’ютерної техніки в межах спільної 

власності територіальних громад Кременчуцького району». 

Доповідач – Скляревський Едуард Іванович,  

заступник голови районної ради: 

 

Запитань не надійшло 
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Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

 Запитань немає, тому переходимо до голосування. 

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

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 22, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

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

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 22, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Вирішили: Рішення «Про внесення змін до рішення 28 сесії районної ради 7 

скликання «Про безоплатну передачу комп’ютерної техніки в межах спільної 

власності територіальних громад Кременчуцького району» прийняти 

одноголосно. 

 

 

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

меж адміністративно-територіальних одиниць с. Кіндрівка 

Ялинцівської сільської ради Кременчуцького району Полтавської 

області. 

Доповідач – Скляревський Едуард Іванович,  

заступник голови районної ради: 

Із залу: 

- Технічне питання – ставте на голосування… 

 

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 – 22, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

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

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 22, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Вирішили: Рішення «Про погодження проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць                        

с. Кіндрівка Ялинцівської сільської ради Кременчуцького району Полтавської 

області» прийняти одноголосно. 

 



 15 

15.Слухали: Про затвердження Положення про проведення конкурсу до Дня 

місцевого самоврядування. 

Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови районної ради. 

Із залу 

- Питання – на голосування… 

 

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 – 21, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

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

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 21, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Вирішили: Рішення «Про затвердження Положення про проведення конкурсу 

до Дня місцевого самоврядування» прийняти одноголосно. 

 

16.Слухали: Про затвердження фінансового плану на 2019 рік комунального 

некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради 

«Кременчуцька центральна районна лікарня».  

Доповідач – Ігнатчук Марія Володимирівна, 

виконуюча обов’язки директора комунального 

некомерційного підприємства Кременчуцької 

районної ради «Кременчуцька центральна 

районна лікарня». 

 

Виступили: 

Черниш М.К., депутат районної ради: 

Шановні колеги, я не буду вас агітувати за прийняття фінансового плану. Я 

думаю, що ми його приймемо, але хочу сказати про те, що рішення ми 

приймаємо, але вони не виконуються в повному обсязі. Немає спільної роботи 

по лікарні. Ми прийняли рішення про створення комунального підприємства 

ще рік тому, 5 листопада, уставний капітал був прийнятий – 10 тис. грн. Ви 

думаєте, хто-небудь вніс? Ніхто. Район не вніс, тому що визначили окремо всі 

сільські ради, які входять до складу району, ну, а ОТГ теж не внесли. Якщо не 

внесено уставний капітал, то підприємство де-юре не створено, не існує, тому 

що немає контролю. Ми прийняли рішення про створення спостережної та 

наглядової рад, а вони до цього часу не створені. Об’єднані громади 

спостерігають збоку за цим усім. Марія Володимирівна в кожну об’єднану 

громаду направила листа і додала до нього фінансовий план, щоб ті його 
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погодили. Оскільки так написано в Положенні, що фінансовий план 

погоджують об’єднані громади та медична й бюджетна комісії, після чого його 

підписує голова районної ради. Жодна об’єднана громада не погодила цей план, 

навіть не відповівши нічого на лист. Якщо ми так будемо рухатися далі… 

Протягом уже чотирьох років з району пішли всі резерви на погашення боргів 

ОТГ. Замість того, щоб відремонтувати палати та інші приміщення ЦРЛ, ми ці 

гроші вносили за ОТГ, бо вони не виділяли додатково кошти, крім медичної 

субвенції. ЦРЛ зараз працює в рамках пілотного проєкту, який скоро 

закінчиться (так, як з об’єднаними громадами було), і коштів держава не 

виділятиме. Мій виступ направлений сьогодні на те, що всі ці дії, які ми 

прописали в наших рішеннях, потрібно закінчувати і довести створення 

підприємства до логічного завершення. Ще одне. Ми затверджували положення 

про конкурс на директора комунального підприємства, тому давайте так: або 

вже «узаконимо» Марію Володимирівну, або, якщо вона не підходить на цю 

посаду – найдемо її заміну. Але так не може бути: людина на «в.о.» сидить уже 

скільки часу. А вона лікує, обслуговує наших мешканців… 

 

Білоус І.І., депутат районної ради: 

Я вважаю, що Марія Володимирівна заслуговує на те, щоб бути директором 

ЦРЛ. Якщо хтось з цим не згоден, то нехай вийде сюди і скаже. А тих, кого тут 

немає – їм байдуже, що робиться в нас у ЦРЛ! Давайте щось вирішувати, а то 

поспілкувалися, розбіглися – і все на місці. 

 

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 – 21, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

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

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 21, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Вирішили: Рішення «Про затвердження фінансового плану на 2019 рік 

комунального некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради 

«Кременчуцька центральна районна лікарня» прийняти одноголосно. 

 

 

17. Різне. 

Виступили: 

Білоус І.І., депутат районної ради: 

Є в нас відкрите до цього часу питання. Зверталися до мене наші мисливці, 

колективи з питанням незаконного відстрілу кіз на території Новознам’янської 

сільської ради. Воно тягнеться вже років три, якщо не помиляюся, тоді ж 
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звучали пропозиції, щоб залучити науковців, провести аудит нашої дичини. Є 

відповідний документ, що стосується проблеми з нашою флорою та фауною, 

що ми піднімали питання по зарибненню наших ставків, які ще діди-прадіди 

своїми силами для нас зберігали. Хоч зараз і не до цього, можливо, але ж не 

можна з рахунків списувати і ці проблеми, які посилюються з кожним днем: то 

нітратами затравлюють землю, то мажори виїжджають на полювання і 

відстрілюють хто скільки хоче дичини. І є люди небайдужі, і тут присутні в 

залі, які дійсно цим переймаються. Адже немає в нас органу, який може 

забезпечити, наприклад, правильне полювання в районі. Є така організація – 

УТМР, але вона нічого не робить. Навіть після скандалів, які тут відбувалися, 

голова цієї організації не зволів провести якісь збори та вирішити цю проблему. 

Виходить, керівникові платять гроші, а він не вміє керувати своїм 

підприємством, то може його, це підприємство, потрібно розформувати? Може 

крім заповнення своїх машин бензином, можна і ставки заповнювати рибою? 

Чомусь ми, волонтери, своїми силами це можемо робити. Кравченко, 

наприклад, випускає фазанів, ще один чоловік з Піщаного випускає куріпок. 

Тобто люди хочуть це і можуть робити своїми силами, а УТМР – ні. 

Ще в мене звернення до районної ради. Я хотів би, щоб, якщо я звертаюся до 

вас, то давайте звернення розглядайте, щоб не було неврегульованих питань, 

щоб не було слизьких питань. Я вважаю, що тут потрібен якийсь порядок. І по 

Марії Володимирівні звертаюся до вас особисто, Андрію Олександровичу, 

«узаконьте» людину. Вона на своєму місці – нехай працює. Я буду дуже 

вдячний, тому що в нас виходить, що там, де людина своєму місці, ми шукаємо 

якісь альтернативи. Навіщо це робити, коли людина – професіонал. 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Іване Івановичу, у нас на наступну сесію виноситься питання по наглядовій 

раді, і я думаю, що це питання зрушиться з місця. 

 

Бабко А.О., депутат районної ради: 

Шановні присутні, щойно Іван Іванович озвучив проблему, яка не вирішена у 

нас в районі вже близько трьох років. І що мені неприємно, що тоді наш голова 

обіцяв у засобах масової інформації створити комісію щодо вивчення 

діяльності УТМР, а в цьому напрямку ми не просунулися ні на крок, при тому, 

що була купа звернень від активістів, ветеранських організацій, мисливців, 

науковців. Ось, наприклад, від в.о. ректора КрНУ ім. М.В. Остроградського               

Никифорова В.В., який звертався від імені науковців з проханням розробити 

програму по відновленню флори та фауни. Мені особисто неприємно дивитися 

в очі людям, які до мене звертаються з приводу того, що до цього часу нічого 

не зроблено. І я вмовив сьогодні активістів не приходити на сесію і не 

піднімати це питання знову, щоб не зірвати сесію, тому вкотре прошу звернути 

на цю ситуацію увагу. 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Андрію Олександровичу, ми ж не прокуратура, не слідчі органи, щоб 




