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КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 
 

 

ПРОТОКОЛ 
 

пленарного засідання тридцять першої сесії сьомого скликання  

 

“20”  грудня  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 – 45 чол. 

Прибуло на сесію – 35 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 внесення змін до районної 

Програми «Цукровий та нецукровий діабет» на 2018 – 2019 роки», «Про 

районну Програму «Почесний громадянин Кременчуччини» на 2019 – 2020 

роки», «Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж адміністративно-територіальних одиниць с. Кіндрівка Ялинцівської 

сільської ради Кременчуцького району Полтавської області», «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

адміністративно-територіальних одиниць с. Мирне Новознам’янської сільської 

ради Кременчуцького району Полтавської області», «Про внесення змін до 

Положення про порядок складання, затвердження та контролю виконання 

фінансових планів комунальних підприємств Кременчуцької районної ради», 

«Про створення тимчасової контрольної депутатської комісії Кременчуцької 
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районної ради», «Про затвердження фінансового плану на 2020 рік 

комунального некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради 

Кременчуцька центральна районна лікарня». 

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 

внесення змін до районної Програми «Цукровий та нецукровий діабет» на 2018 

– 2019 роки».  

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 районну 

Програму «Почесний громадянин Кременчуччини» 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. 

Вношу пропозицію включити до порядку денного питання «Про 

затвердження 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 – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Вношу пропозицію включити до порядку денного питання «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

адміністративно-територіальних одиниць с. Мирне Новознам’янської сільської 

ради Кременчуцького району Полтавської області». 

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 Положення про порядок складання, затвердження та контролю 

виконання фінансових планів комунальних підприємств Кременчуцької 

районної ради». 

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

голосувати. 

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 
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Вношу пропозицію включити до порядку денного питання «Про створення 

тимчасової контрольної депутатської комісії Кременчуцької районної ради». 

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 

затвердження фінансового плану на 2020 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 – 20, проти – немає, утримався – немає. 

 

Ми проголосували за включення семи додаткових питань до порядку 

денного. Тому пропоную 3-м питанням розглянути Програму «Почесний 

громадянин Кременчуччини», 4-м – внесення змін до положення про 

фінансовий план, 5-м питанням – внесення змін до Програми «Цукровий та 

нецукровий діабет» на 2018 – 2019 роки, 6-м – затвердження фінансового плану 

ЦРЛ на 2020 рік, з 7-го по 28-е – усі інші питання порядку денного, 29-м та    

30-м – затвердження проєктів землеустрою, 31-м питанням – створення 

тимчасової контрольної депутатської комісії, 32-м – «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 звіт голови районної ради про свою діяльність.  

Дрофа Андрій Олександрович,  

голова Кременчуцької районної ради. 

2. Про Районну програму розвитку закладів культури на 2020 рік. 

Гаврикова Тетяна Юріївна, начальник 

сектору культури і туризму 

Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 

3. Про районну Програму «Почесний громадянин Кременчуччини» на 2019 – 

2020 роки. 

Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 

4. Про внесення змін до Положення про порядок складання, затвердження та 

контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств 

Кременчуцької районної ради. 
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Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 

5. Про внесення змін до районної Програми «Цукровий та нецукровий 

діабет» на 2018 – 2019 роки. 

Ігнатчук Марія Володимирівна, 

виконуюча обов’язки директора 

комунального некомерційного 

підприємства Кременчуцької районної 

ради «Кременчуцька центральна районна 

лікарня». 

6. Про затвердження фінансового плану на 2020 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». 

7. Про затвердження районної Програми «Цукровий та нецукровий діабет» 

на 2020 рік. 

Ігнатчук Марія Володимирівна, 

виконуюча обов’язки директора 

комунального некомерційного 

підприємства Кременчуцької районної 

ради «Кременчуцька центральна районна 

лікарня». 

8. 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». 

9. Про затвердження районної Програми розвитку та підтримки 

комунального підприємства «Кременчуцький районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» на 2020 рік. 

Кучеренко Леонід Миколайович, 

виконувач обов’язків директора 

комунального підприємства 
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«Кременчуцький районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги». 

10. Про внесення змін до районної Програми розвитку та підтримки 

комунального підприємства «Кременчуцький районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» на 2019 рік. 

Кучеренко Леонід Миколайович, 

виконувач обов’язків директора 

комунального підприємства 

«Кременчуцький районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги». 

11. Про затвердження фінансового плану на 2020 рік комунального 

підприємства «Кременчуцький районний центр первинної медико-

санітарної допомоги». 

Кучеренко Леонід Миколайович, 

виконувач обов’язків директора 

комунального підприємства 

«Кременчуцький районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги». 

12. Про внесення змін до фінансового плану на 2019 рік комунального 

підприємства «Кременчуцький районний центр первинної медико-

санітарної допомоги». 

Кучеренко Леонід Миколайович, 

виконувач обов’язків. директора 

комунального підприємства 

«Кременчуцький районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги». 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 
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16. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 

2019 року. 

Піддубна Оксана Вікторівна, начальник 

фінансового управління Кременчуцької 

районної державної адміністрації. 

17. Про затвердження розпоряджень голови районної державної адміністрації. 

Піддубна Оксана Вікторівна, начальник 

фінансового управління Кременчуцької 

районної державної адміністрації. 

18. Про внесення змін до показників бюджету на 2019 рік. 

Піддубна Оксана Вікторівна, начальник 

фінансового управління Кременчуцької 

районної державної адміністрації. 

19. Про районний бюджет на 2020 рік. 

Піддубна Оксана Вікторівна, начальник 

фінансового управління Кременчуцької 

районної державної адміністрації. 

20. Про організацію харчування учнів та вихованців загальноосвітніх 

навчальних закладів Кременчуцької районної ради Полтавської області. 

Кармазін Олександр Володимирович, 

виконуючий обов’язки начальника відділу 

освіти, сім’ї, молоді та спорту 

Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 

21. Про затвердження Статуту Садківського ліцею Кременчуцької районної 

ради Полтавської області. 

Кармазін Олександр Володимирович, 

виконуючий обов’язки начальника відділу 

освіти, сім’ї, молоді та спорту 

Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 

22. Про надання згоди на передачу бібліотечних фондів та окремого 

індивідуально визначеного майна Салівської сільської бібліотеки-філії та 

Келебердянської сільської бібліотеки-філії із спільної власності 

територіальних громад сіл Кременчуцького району. 

Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 

23. Про надання згоди на передачу окремого індивідуально визначеного 

майна Салівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини та 

Келебердянського фельдшерсько-акушерського пункту із спільної 

власності територіальних громад сіл Кременчуцького району. 

Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 
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24. Про вихід зі складу засновників Салівської загальноосвітньої школи І–ІІІ 

ступенів Кременчуцької районної ради Полтавської області та надання 

згоди на передачу майнового комплексу Салівської загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів Кременчуцької районної ради Полтавської області із 

спільної власності територіальних громад Кременчуцького району. 

Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 

25. Про продовження терміну дії контракту з директором комунального 

підприємства «АРХБУДПРОЕКТ». 

Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 

26. Про намір утворити Спостережну раду при комунальному 

некомерційному підприємстві Кременчуцької районної ради 

«Кременчуцька центральна районна лікарня». 

Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 

27. Про делегування представників від районної ради до Наглядової ради 

комунального некомерційного підприємства Кременчуцької районної 

ради «Кременчуцька центральна районна лікарня». 

Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 

28. Про затвердження розпоряджень голови районної ради. 

Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 

29. Про затвердження 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. 

30. Про затвердження 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. 

31. Про створення тимчасової контрольної депутатської комісії 

Кременчуцької районної ради. 

Бабко Андрій Олександрович, депутат 

Кременчуцької районної ради. 
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32. 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 та 19-го питання – до 5 хвилин; 

- для доповіді з 2-го по 18-е та з 20-го по 31-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 – 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:    Шушвал Катерина Василівна, 

  Токарєв Валерій Вікторович.  

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 звіт голови районної ради про свою діяльність. 

Доповідач – Дрофа Андрій Олександрович, 

голова Кременчуцької районної ради: 

Із залу 

- Ставте на голосування – обговорено на комісіях… 
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Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

 Шановні, надійшла пропозиція поставити питання на голосування.  

 Якщо немає запитань, переходимо до голосування. 

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

Прийнято більшістю голосів. 

Голосували: за – 18, проти – немає, утримався – 1, не голосував – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

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

Прийнято більшістю голосів. 

Голосували: за – 18, проти – немає, утримався – 1, не голосував – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

Вирішили: Рішення «Про звіт голови районної ради про свою діяльність» 

прийняти більшістю голосів. 

 

 

2.Слухали: Про Районну програму розвитку закладів культури на 2020 рік. 

Доповідач – Гаврикова Тетяна Юріївна, 

начальник сектору культури і туризму 

Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 

Запитань не надійшло 

 

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 Районну програму розвитку закладів культури на 

2020 рік» прийняти одноголосно. 

 

 

3.Слухали: «Про районну Програму «Почесний громадянин Кременчуччини» 

на 2019 – 2020 роки». 

Доповідач – Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови районної ради. 

Із залу 

- Питання погоджене… 
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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 районну Програму «Почесний громадянин 

Кременчуччини» на 2019 – 2020 роки» прийняти одноголосно. 

 

 

4.Слухали: Про внесення змін до Положення про порядок складання, 

затвердження та контролю виконання фінансових планів 

комунальних підприємств Кременчуцької районної ради. 

Доповідач – Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови Кременчуцької районної 

ради. 

Із залу 

- Питання обговорене… 

 

Надійшло запитання 

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

підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька 

центральна районна лікарня»: 

Скільки разів можна вносити зміни до фінансового плану? Вони будуть 

затверджуватися сесійно? Це потрібно прописати в положенні. Я пропоную 

прописати, що зміни до фінансового плану затверджуються раз на три місяці. 

 

Відповів 

Скляревський Едуард Іванович, заступник голови Кременчуцької районної 

ради: 

Скільки потрібно, стільки і будете вносити… Якщо не прописана кількість, 

значить, вона не обмежена. Зміни будуть затверджуватися сесійно. 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Я пропоную, не вказувати терміни – за потребою. 

Якщо запитань більше 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?  
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Прийнято одноголосно. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

Вирішили: Рішення «Про внесення змін до Положення про порядок складання, 

затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних 

підприємств Кременчуцької районної ради» прийняти одноголосно. 

 

 

5.Слухали: Про внесення змін до районної Програми «Цукровий та 

нецукровий діабет» на 2018 – 2019 роки. 

Інформувала – Ігнатчук Марія 

Володимирівна, виконуюча обов’язки 

директора комунального некомерційного 

підприємства Кременчуцької районної 

ради «Кременчуцька центральна районна 

лікарня»: 

…Кошти на інсулін виділила Новогалещинська сільська рада. 

 

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. 

Вирішили: Рішення «Про внесення змін до районної Програми «Цукровий та 

нецукровий діабет» на 2018 – 2019 роки» прийняти одноголосно. 

 

 

6.Слухали: Про затвердження фінансового плану на 2020 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». 

Із залу: 

- Ставте на голосування… 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Надійшла пропозиція перейти до голосування.  
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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 фінансового плану на 2020 рік 

комунального некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради 

Кременчуцька центральна районна лікарня» прийняти одноголосно. 

 

 

7.Слухали: Про затвердження районної Програми «Цукровий та нецукровий 

діабет» на 2020 рік. 

Інформувала Ігнатчук Марія Володимирівна, 

виконуюча обов’язки директора комунального 

некомерційного підприємства Кременчуцької 

районної ради «Кременчуцька центральна 

районна лікарня»: 

На 2020 рік ми маємо кошти від держави на інсулін всього-на-всього в сумі 183 

тис. грн, коли наша потреба – 1 млн 800 тис. грн, а також Нова Галещина дала 

20 тис. грн. З 1 квітня ми переходимо на абсолютно новий механізм 

фінансування медичної галузі – фінансуватимемося відповідно до підписаного з 

НСЗУ медичного пакету послуг, і тепер до медичного пакету буде входити і 

фінансування інсуліну, тому, можливо, з держави і виділена така мала сума на 

перших три місяці. 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Якщо не буде запитань, переходимо 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 районної Програми «Цукровий та 

нецукровий діабет» на 2020 рік» прийняти одноголосно. 

 

 

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

обслуговування населення Кременчуцького району комунальним 
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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»: 

Я хочу сказати, що кошти на поточні видатки ми отримуємо з НСЗУ. 

Енергоносії, відповідно до 131-ї постанови Кабінету Міністрів, зобов’язаний 

забезпечити власник і засновник. На сьогоднішній день на 2020 рік виділені 

кошти Піщанською (200 тис. грн і 75 тис. грн на заробітну плату інтерна, якого 

ми навчаємо для Піщанської громади), Новогалещинською (83 тис.970 грн), 

Недогарківською (75 тис. 530 грн на утримання лаборанта і 127 тис. 20 грн на 

енергоносії), Новознам’янською (28 тис. 526 грн на заробітну плату лаборанта і 

220 тис. грн на енергоносії), Пришибською (сьогодні надійшло 120 тис. грн на 

енергоносії) об’єднаними громадами та 1 млн грн – із районного бюджету на 

енергоносії (потреба в коштах з районного бюджету – 1 млн 433 тис. грн). На 

утримання опікового відділення надійшли кошти в сумі 1 млн 624 тис. 773 грн. 

 

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 – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

У ході підготовки до сесії надійшли зміни до проєкту рішення. Усе 

відображене в порівняльній таблиці, і Марія Володимирівна щойно оголосила 

цифри зі змінами. 

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 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. 

 

 

9.Слухали: Про затвердження районної Програми розвитку та підтримки 

комунального підприємства «Кременчуцький районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» на 2020 рік. 

Доповідач – Кучеренко Леонід Миколайович, 

виконувач обов’язків директора комунального 

підприємства «Кременчуцький районний 

центр первинної медико-санітарної допомоги». 
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Надійшло запитання 

Колотієвський Д.О., депутат районної ради: 

Нещодавно піднімалося питання по обслуговуванню мешканців 

Новознам’янської сільської ради. На якому етапі вирішення знаходиться це 

питання? 

 

Відповів 

Кучеренко Леонід Миколайович, виконувач обов’язків директора 

комунального підприємства 

«Кременчуцький районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги»: 

На сьогоднішній день повністю вирішене. 

 

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 – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

У ході підготовки до сесії надійшли зміни до проєкту рішення. Усе 

відображене в порівняльній таблиці. 

Хто за те, щоб у даний проєкт рішення внести зміни?  

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. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Вирішили: Рішення «Про затвердження районної Програми розвитку та 

підтримки комунального підприємства «Кременчуцький районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» на 2020 рік» прийняти одноголосно. 

 

 

10.Слухали: Про внесення змін до районної Програми розвитку та підтримки 

комунального підприємства «Кременчуцький районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» на 2019 рік. 

Доповідач – Кучеренко Леонід Миколайович, 

виконувач обов’язків директора комунального 

підприємства «Кременчуцький районний 

центр первинної медико-санітарної допомоги». 

Запитань не надійшло 

 

 



 15 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

 За відсутності запитань переходимо до 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. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

Вирішили: Рішення «Про внесення змін до районної Програми розвитку та 

підтримки комунального підприємства «Кременчуцький районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» на 2019 рік» прийняти одноголосно. 

 

 

11.Слухали: Про затвердження фінансового плану на 2020 рік комунального 

підприємства «Кременчуцький районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги». 

Доповідач – Кучеренко Леонід Миколайович, 

виконувач обов’язків директора комунального 

підприємства «Кременчуцький районний 

центр первинної медико-санітарної допомоги». 

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 – 19, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

У ході підготовки до сесії надійшли зміни до проєкту рішення. Усі зміни 

відображені в порівняльній таблиці, яку роздано. 

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

Прийнято одноголосно. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

Вирішили: Рішення «Про затвердження фінансового плану на 2020 рік 

комунального підприємства «Кременчуцький районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» прийняти одноголосно. 

 

 

12.Слухали: Про внесення змін до фінансового плану на 2019 рік 

комунального підприємства «Кременчуцький районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги». 
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Доповідач – Кучеренко Леонід Миколайович, 

виконувач обов’язків. директора комунального 

підприємства «Кременчуцький районний 

центр первинної медико-санітарної допомоги». 

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 – 18, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

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

Прийнято одноголосно. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

Вирішили: Рішення «Про внесення змін до фінансового плану на 2019 рік 

комунального підприємства «Кременчуцький районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» прийняти одноголосно. 

 

 

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

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

роки. 

Інформував Качковський Сергій Степанович, 

директор Кременчуцького районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: 

Хочу наголосити, що надійшли зміни до проєкту рішення – Піщанська ОТГ 

виділила кошти в сумі 20 тис. грн на дану програму, тому прошу включити їх у 

рішення. 

 

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 – 18, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

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

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 18, 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. 
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14.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. 

Запитань не надійшло 

 

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. 

У ході підготовки до сесії надійшли зміни до проєкту рішення. 

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

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 19, 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. 

 

 

15.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. 

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 – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

У ході підготовки до сесії надійшли зміни і до даного проєкту рішення. 

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

Прийнято одноголосно. 

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

Вирішили: Рішення «Про внесення змін та доповнень до районної 

Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення 

населення району на 2013 – 2020 роки» прийняти одноголосно. 

 

 

16.Слухали: Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 

місяців 2019 року. 

Інформувала Піддубна Оксана Вікторівна, 

начальник фінансового управління 

Кременчуцької районної державної 

адміністрації: 

Районний бюджет за 9 місяців 2019 року в цілому по доходах з урахуванням 

міжбюджетних трансфертів виконаний на 94,4%. При уточненому плані 

147 035 168 грн надійшло 138 776 966 грн.  

До загального фонду районного бюджету за звітний період з урахуванням 

міжбюджетних трансфертів надійшло 135 423 053 грн, при уточненому плані – 

144 418 461 грн. 

До спеціального фонду районного бюджету надійшло 3 353 913 грн при 

уточненому плані 2 616 707 грн, що становить 128,2%...  

 

Із залу 

- Розглядалося. Пропозиція – затвердити… 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Шановні присутні, 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 затвердження звіту про виконання районного 

бюджету за 9 місяців 2019 року» прийняти одноголосно. 

 

 

17.Слухали: Про затвердження розпоряджень голови районної державної 

адміністрації. 

Інформувала Піддубна Оксана Вікторівна, 

начальник фінансового управління 

Кременчуцької районної державної 

адміністрації: 
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Протягом жовтня – грудня місяця поточного року головою РДА було видано 

вісім розпоряджень, що стосуються фінансових питань… 

 

Із залу 

- Розглядалося. На голосування… 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Шановні присутні, 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 затвердження розпоряджень голови районної 

державної адміністрації» прийняти одноголосно. 

 

 

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

Інформувала Піддубна Оксана Вікторівна, 

начальник фінансового управління 

Кременчуцької районної державної 

адміністрації: 

Я б хотіла зазначити зміни, які надійшли до даного проєкту рішення у ході 

підготовки до сесії відповідно до тих цифр, які надійшли з області. Це 

невикористані кошти субвенції з обласного бюджету, які область планує 

повернути. Щоб перерозподілити або залишити в себе… 

 

Із залу 

- Як можна голосувати за кошти, за які в області ще не проголосовано.. 

- Це питання потрібно відтермінувати до рішення обласної ради… 

 

Депутат Коваль О.О. покинув сесійний зал. 

 

Піддубна Оксана Вікторівна, начальник фінансового управління 

Кременчуцької районної державної 

адміністрації: 

На основі офіційних підтверджуючих листів від обласної ради цифри вносяться 

в проєкт рішення. Так завжди в кінці року відбувалося. 

Отже, зменшуються суми міжбюджетних трансфертів: на забезпечення якісної 

сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 25 404 грн; на 
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реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету на 95 494 грн; на виплату 

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування і т. д. на 270 600 грн; на надання пільг та житлових 

субсидій на 1 000 000 грн; на реалізацію заходів Програми фітосанітарних 

заходів по ліквідації регульованих шкідливих організмів на території 

Полтавської області на 2019 – 2023 роки на 32 500 грн. 

 

Із залу 

Колотієвський Д.О., депутат районної ради: 

Так а чому ми знімаємо кошти, які були виділені з обласного бюджету на АПК? 

Це, я так розумію, вони погано спрацювали, не використали кошти, і тепер нам 

доводиться їх повертати. Ми зараз боремося за кожну копієчку. Якщо нам дали 

кошти… Як це розцінювати: як професійну недбалість чи як бездіяльність з 

боку керівництва АПК? Я такого не розумію! Ми ж повинні реалізовувати 

кошти, які нам держава дає! Це кошти платників податків, таких аграріїв, як тут 

присутні. Хоч це і не великі кошти, але це 30 тис. грн, які можна було б 

направити на якісь заходи. 

 

Піддубна Оксана Вікторівна, начальник фінансового управління 

Кременчуцької районної державної 

адміністрації: 

Зараз ми розглядаємо суто технічне питання: так само, як ми розглядаємо, коли 

затверджуємо кошти, що нам виділяють, так зараз потрібно затвердити кошти, 

які повертаємо. 

 

Із залу 

- Ставимо на голосування… 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Шановні присутні, надійшла пропозиція поставити 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 зі змінами?  

Прийнято одноголосно. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

Вирішили: Рішення «Про внесення змін до показників районного бюджету на 

2019 рік» прийняти одноголосно. 
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19.Слухали: Про районний бюджет на 2020 рік. 

Доповідач – Піддубна Оксана Вікторівна, 

начальник фінансового управління 

Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 

Із залу 

Близнюк І.В., депутат районної ради: 

Є пропозиція перейти до обговорення, доповідь уже слухали на спільному 

засіданні комісій. 

 

Виступили: 

Колотієвський Д.О., депутат районної ради: 

Шановні депутати, присутні, у цьому році я з групою депутатів дуже активно 

взявся за вивчення проєкту районного бюджету. Я був присутній на всіх 

засіданнях бюджетної комісії, на всіх заходах, які стосувалися обговорення 

бюджету на наступний рік. Знову ж хочу повернутися до мого усного звернення 

до відділу освіти стосовно коштів на харчування учнів, на яке я відповіді не 

отримав. Після чого я офіційно звернувся з листом на ім’я начальника відділу 

освіти з проханням надати мені інформацію. Мені її надали, але без точної 

вказівки на вагу товару, його гатунок і т. д. Тобто конкретної відповіді на свої 

запитання я не отримав. Що стосується цін, то по деяких видах товару вони 

дуже завищені. Тому, шановні депутати, я прошу вас звернути увагу , коли ви 

будете голосувати, на те, чому так відбувається, а відбувається це тому, що 

зараз РДА в особі відділу освіти закуповує продукти харчування в 

допороговому форматі (до 200 тис. грн без проведення тендера). Тому 

депутатом Чернишом була внесена слушна пропозиція, щоб ми, як депутати, 

затверджували ціни, за якими будуть закуповуватися продукти харчування для 

учнів шкіл. 

Крім того, що стосується проєкту рішення про бюджет, то 

райдержадміністрація одноосібно пропонує внести туди зміни щодо передачі 

бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів 

до іншого за своїм рішенням. Пояснюю, якщо, наприклад, ми своїм рішення 

затвердимо якісь кошти на харчування, то РДА може лише своїм 

розпорядженням перекинути їх на якийсь інший відділ. Це виникло тому, що на 

початку року буде скорочення працівників райдержадміністрації, і їм потрібні 

будуть кошти на виплату вихідної допомоги, які їм не виділять з державного 

бюджету, а в районному їх також немає. Але замість того, щоб шукати ці 

кошти, звертаючись до обласного керівництва, до Кабміну, до народних 

депутатів, до гаранта Конституції, РДА вирішили зняти цілих 700 тис. грн з 

районного бюджету на ці цілі. 

І наостанок я хочу зазначити, що ще одним недоліком проєкту бюджету є 

невідображення в ньому програми по забезпеченню системою протипожежної 

безпеки шкіл району, про яку я говорив дві сесії поспіль. 

Хочу ще наголосити на тому, що районна рада делегує, саме делегує, 

повноваження районній державній адміністрації, і остання, у свою чергу, 
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повинна виконувати їх, як і прохання, вимоги, з якими районна рада до неї 

звертається, тим паче, що вимоги пов’язані з економією бюджетних коштів. 

Моя конкретна пропозиція щодо проєкту рішення про бюджет – це виключити 

пункт стосовно здійснення передачі бюджетних призначень від одного 

головного розпорядника бюджетних коштів до іншого за розпорядженням 

районної державної адміністрації, а також узгоджувати ціни на продукти 

харчування учнів раз на квартал, але це вже стосується питання про організацію 

харчування. 

 

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

підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька 

центральна районна лікарня»: 

Шановний головуючий, шановні депутати, ви сьогодні приймаєте такий 

важливий фінансовий документ, що стосується роботи Кременчуцького району 

і всіх підрозділів, які входять до його складу. Одним із таких великих 

підрозділів є Кременчуцька ЦРЛ. У нас працює 312 працівників, кожного року 

проліковується близько 5 тис. пацієнтів, з яких 10% міських жителів, а 90% – 

сільське населення. І ось сьогодні ви затверджуєте цифри з великим дефіцитом 

до нашої потреби. Наша потреба складає 39 млн 400 тис. грн. На сьогоднішній 

день ми маємо лише 32 млн 160 тис. грн. Ще я хочу акцентувати вашу увагу на 

тому, що з 1 квітня ми переходимо на абсолютно нову форму фінансування по 

пакету державних медичних гарантій. Їх 27. До кожного пакету є свої вимоги, і 

якщо ми їх не виконаємо, то ми не заключимо договір по тому чи іншому 

пакету. А в нас є всі можливості: кадрові, основного обладнання парку, для 

того, щоб заключити по підвищеному тарифу як мінімум 6 – 7 пакетів. Але для 

цього потрібні кошти, щоб до квітня місяця привести в порядок приміщення 

деяких відділень та доукомплектувати самим необхідним обладнанням самі 

дорогі пакети. Нам потрібні ці кошти. Ще раз хочу всім нагадати, що, 

перереєструвавшись в Кам’яних Потоках, ми сплачуємо ПДФО в районний 

бюджет. Мало того, ми 9 місяців прожили без державної субвенції, за рахунок 

коштів НСЗУ: і заробітну плату не зірвали, і заборгованості не створили. Тому 

я прошу переглянути цифри, виділені на районну лікарню, додайте нам коштів, 

щоб ми змогли з 1 квітня гідно підписати договори з НЗСУ на пакет державних 

медичних гарантій. Коли в минулому році нам виділили залишки медичної 

субвенції, ми закупили комп’ютери, закупили медичну інформаційну систему, 

створили всі умови, щоб працювати з НЗСУ. До нас тепер їдуть вчитися. Учора 

в нас була делегація з м. Рубіжного Луганської області, де йде війна, де 

розруха, а лікарня підтримується, будується, але вони не мають знань, тому 

приїхали до нас вчитися, бо в нас дуже багато зроблено. Ще раз прошу 

підтримайте районну лікарню. 

 

Черниш М.К., депутат районної ради: 

Шановні присутні, досить цікава дискусія у нас точиться сьогодні в залі і по 

змінах до бюджету 19-го року, і по прийняттю бюджету 20-го року. Я розумію 

виступи фахівців у цьому залі. Такий стан сьогодні в нас через те, що бюджет 
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району, який ми маємо, незадовільний. Дефіцит – понад 15 млн грн. Я розумію 

підхід, наприклад, депутат Колотієвського Д.О. У тій ситуації, коли такий 

дефіцит коштів, треба економити на всьому. Але коли ми говоримо про 

продукти харчування, треба завжди до уваги брати, на яких умовах 

здійснюється постачання продуктів харчування до шкіл. Відповідно до діючого 

законодавства у того, хто постачає продукти харчування, обов’язково повинна 

бути відповідна ліцензія. Отримати таку ліцензію коштує немало. Крім того, 

фірма повинна бути сертифікована за відповідною міжнародною системою – це 

також кошти. Автомобіль, який здійснює перевезення продуктів, повинен мати 

довідку про санітарну обробку, рівно як і кожен водій повинен мати санітарну 

книжку – також кошти. Продукція повинна вся бути сертифікована і т. д. Тому 

зараз подумайте, на скільки процентів збільшиться вартість продукції, якщо у 

фірми все це буде. Звичайно ж, ціни будуть вищі від тих, які ми бачимо в 

магазинах і на ринку. Я не хочу сказати, що ціни, по яких відділ освіти завозить 

продукти, ідеальні. Ще приймаючи бюджет 18-го року, ми зобов’язали відділ 

освіти переглянути ціни, і вони це зробили, і тоді десь процентів 20-30 цін було 

приведено у відповідність, усі інші залишилися на тому ж рівні. Тому я вважаю, 

що шлях, який запропоновано, правильний, і коли відділ освіти буде 

підписувати договір на 20-й рік, ми повинні ці ціни контролювати, а саме 

освітянська комісія повинна їх вивчати та аналізувати. Але для того, щоб ми 

могли орієнтуватися, є середні споживчі ціни по Полтавській області, і якщо 

переглянути їх, то наші ціни десь у цьому полі. Узагальнюю: підхід 

правильний, і обов’язково при розгляді наступного питання потрібно включити 

пункт про перевірку цін.  

Що ж стосується проєкту бюджету на наступний рік, то нам на засіданні 

президії сьогодні роздали зміни до останнього, в яких фінансове управління 

прописало пункт, про який говорив депутат Колотієвський, про передачу 

бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів 

до іншого за розпорядженням голови РДА за погодженням бюджетною 

комісією. Я, як голова цієї комісії, на себе таку відповідальність ніколи не 

візьму. Нам пояснила Оксана Вікторівна, що це пов’язано з тим, що зміняться 

назви структурних підрозділів РДА. Але депутати були проти цього і 

запропонували вирішувати це питання сесією. 

Ще одне хочу прояснити з приводу коштів, які не виділили пожежникам. На 

бюджетну комісію дійсно був наданий лист від 2-го пожежно-рятувального 

загону з проханням про виділення коштів. Ми винайшли можливість виділити 

їм дані кошти, але, за інформацією Піддубної Оксани Вікторівни, яка їм 

телефонувала, вони сказали, що не встигнуть до Нового року їх використати, 

тому відмовилися від цих коштів – 31 тис. 300 грн. Отже, на засіданні президії 

ми вирішили залишити ці кошти у вільних залишках, а потім у наступному році 

повернутися до питання їх виділення. 

Стосовно ж лікарні, то хочу сказати, що в державі прийняли ряд законів,  

створили громади, але забули про законодавчу базу. Лікарня обслуговує 

жителів всього району, у тому числі й об’єднаних громад, тобто повинні і 

район, і об’єднані громади в складчину утримували лікарню. Протягом трьох 
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років усю нестачу коштів на утримання лікарні покривав районний бюджет. І 

замість того, щоб ремонтувати школи, робити протипожежну сигналізацію, ми 

всі кошти віддавали на утримання лікарні. Це десь приблизно 7 – 8 млн 

додаткових коштів. Усі мої прохання до керівництва району витягнути 

об’єднані громади на переговори щодо спільного утримання лікарні нічим не 

скінчилися. І маємо те, що маємо: підходить 1 квітня, і Марії Володимирівні 

потрібно підписувати договір з НСЗУ, щоб утримувати лікарню, а там сьогодні 

як мінімум три невирішених питання, на які потрібно не менше 1 млн грн. а 

сьогодні в бюджеті цих коштів немає. Скільки коштів буде у вільних залишках, 

ще ніхто не знає, бо ще немає даних з податкової, але я хочу запропонувати, що 

як тільки ми будемо мати ці кошти, віднайти можливість виділити лікарні 

необхідні суми, але ж ми зможемо віднайти лише свою частку (приблизно 

50%), а все інше – це від громад вимагайте. 

Тепер по освіті. Коли виникла недобра ситуація з Білецьківським НВК, то ми 

віднайшли кошти, і вже зроблені проєкти по школі, а в садочку вже змонтовано 

протипожежну сигналізацію, а також виготовлені проєкти ще по чотирьох 

школах району. Крім того, по всіх школах закуплено пожежний інвентар 

(сокири, лопати, вогнегасники тощо). Залишилися самі вартісні питання – 

монтаж самої сигналізації, а це мільйони гривень. Також у школах встановлені 

панелі переважно із легкозаймистих матеріалів – їх всі треба демонтувати; в 

аварійному стані протипожежний ставок у Білецьківському НВК. Це все треба 

робити, і сільським радам потрібно долучатися фінансово також до цього 

процесу. Тому я підтримую пропозицію про розробку районної програми, щоб 

поетапно можна було ліквідувати всі недоліки. 

Стосовно ж прийняття бюджету на наступний рік зазначу, що тут є два шляхи: 

або прийняти, або не прийняти. Але неприйняття бюджету не вирішить 

кардинально проблеми дефіциту. 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Шановні присутні, отже, переходимо до голосування. 

Надійшла пропозиція прийняти районний бюджет 20-го року із 

запропонованими змінами, окрім пункту, який було запропоновано виключити 

із проєкту рішення, а також суми в 31 тис. 300 грн, яку переводимо у вільні 

лишки. 

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 зі змінами?  

Прийнято одноголосно. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

Вирішили: Рішення «Про районний бюджет на 2020 рік» прийняти 

одноголосно.  
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20.Слухали: Про організацію харчування учнів та вихованців загальноосвітніх 

навчальних закладів Кременчуцької районної ради Полтавської 

області. 

Доповідач – Кармазін Олександр Володимирович, 

виконуючий обов’язки начальника відділу освіти, 

сім’ї, молоді та спорту Кременчуцької районної 

державної адміністрації. 

Із залу 

- Рекомендації щодо внесення змін уже прозвучали… 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Пане Кармазін, ви почули запропоновані зміни до даного рішення 

стосовно перевірки цін на продукти харчування. 

Шановні присутні, отже, переходимо до голосування, і за зміни в тому 

числі. 

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 зі змінами?  

Прийнято одноголосно. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

Вирішили: Рішення «Про організацію харчування учнів та вихованців 

загальноосвітніх навчальних закладів Кременчуцької районної ради 

Полтавської області» прийняти одноголосно.  

 

 

21.Слухали: Про затвердження Статуту Садківського ліцею Кременчуцької 

районної ради Полтавської області. 

Доповідач – Кармазін Олександр Володимирович, 

виконуючий обов’язки начальника відділу освіти, 

сім’ї, молоді та спорту Кременчуцької районної 

державної адміністрації. 

Запитань не надійшло 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Шановні присутні, переходимо до 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. 

Голосували: за – 19, проти – немає, утримався – немає. 
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Результати поіменного голосування додаються. 

Вирішили: Рішення «Про затвердження Статуту Садківського ліцею 

Кременчуцької районної ради Полтавської області» прийняти одноголосно.  

 

 

22.Слухали: Про надання згоди на передачу бібліотечних фондів та окремого 

індивідуально визначеного майна Салівської сільської бібліотеки-

філії та Келебердянської сільської бібліотеки-філії із спільної 

власності територіальних громад сіл Кременчуцького району. 

Доповідач – Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови Кременчуцької районної 

ради. 

Із залу 

- Питання розглядалося – на голосування… 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Шановні присутні, переходимо до 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. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

Вирішили: Рішення «Про надання згоди на передачу бібліотечних фондів та 

окремого індивідуально визначеного майна Салівської сільської бібліотеки-

філії та Келебердянської сільської бібліотеки-філії із спільної власності 

територіальних громад сіл Кременчуцького району» прийняти одноголосно. 

 

 

23.Слухали: Про надання згоди на передачу окремого індивідуально 

визначеного майна Салівської амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини та Келебердянського фельдшерсько-

акушерського пункту із спільної власності територіальних громад 

сіл Кременчуцького району. 

Доповідач – Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови Кременчуцької районної 

ради. 

Із залу 

- На комісії питання розглядалося. Технічне питання… 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Шановні присутні, переходимо до голосування. 

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

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

Результати поіменного голосування додаються. 

Вирішили: Рішення «Про надання згоди на передачу окремого індивідуально 

визначеного майна Салівської амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини та Келебердянського фельдшерсько-акушерського пункту із спільної 

власності територіальних громад сіл Кременчуцького району» прийняти 

одноголосно. 

 

 

24.Слухали: Про вихід зі складу засновників Салівської загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів Кременчуцької районної ради Полтавської 

області та надання згоди на передачу майнового комплексу 

Салівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Кременчуцької 

районної ради Полтавської області із спільної власності 

територіальних громад Кременчуцького району. 

Доповідач – Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови Кременчуцької районної 

ради. 

Із залу 

- На комісії питання розглядалося. Технічне питання… 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Шановні присутні, переходимо до 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. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

Вирішили: Рішення «Про вихід зі складу засновників Салівської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Кременчуцької районної ради 

Полтавської області та надання згоди на передачу майнового комплексу 

Салівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Кременчуцької районної ради 

Полтавської області із спільної власності територіальних громад 

Кременчуцького району» прийняти одноголосно. 
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25.Слухали: Про продовження терміну дії контракту з директором 

комунального підприємства «АРХБУДПРОЕКТ». 

Доповідач – Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови Кременчуцької районної 

ради. 

Із залу 

- На комісії питання розглядалося. Технічне питання… 

 

Надійшло запитання 

Луценко С.В., депутат районної ради: 

На скільки років продовжується контракт? 

 

Відповів 

Скляревський Едуард Іванович, заступник голови Кременчуцької районної 

ради: 

Терміном на п’ять років. 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Шановні присутні, якщо немає більше запитань, переходимо до 

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. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

Вирішили: Рішення «Про продовження терміну дії контракту з директором 

комунального підприємства «АРХБУДПРОЕКТ» прийняти одноголосно. 

 

 

26.Слухали: Про намір утворити Спостережну раду при комунальному 

некомерційному підприємстві Кременчуцької районної ради 

«Кременчуцька центральна районна лікарня». 

Доповідач – Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови Кременчуцької районної 

ради. 

Запитань не надійшло 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Шановні присутні, якщо немає запитань, переходимо до голосування. 

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

Прийнято одноголосно. 

Голосували: за – 19, проти – немає, утримався – немає. 
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Результати поіменного голосування додаються. 

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

Прийнято одноголосно. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

Вирішили: Рішення «Про намір утворити Спостережну раду при 

комунальному некомерційному підприємстві Кременчуцької районної ради 

«Кременчуцька центральна районна лікарня» прийняти одноголосно. 

 

 

27.Слухали: Про делегування представників від районної ради до Наглядової 

ради комунального некомерційного підприємства Кременчуцької 

районної ради «Кременчуцька центральна районна лікарня». 

Доповідач – Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови Кременчуцької районної 

ради. 

Запитань не надійшло 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Шановні присутні, за відсутності запитань переходимо до 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. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

Вирішили: Рішення «Про делегування представників від районної ради до 

Наглядової ради комунального некомерційного підприємства Кременчуцької 

районної ради «Кременчуцька центральна районна лікарня» прийняти 

одноголосно. 

 

 

28.Слухали: Про затвердження розпоряджень голови районної ради. 

Доповідач – Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови Кременчуцької районної 

ради. 

Із залу 

- На комісії питання розглядалося. Технічне питання… 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Шановні присутні, за відсутності запитань переходимо до голосування. 

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

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

Результати поіменного голосування додаються. 

У ході підготовки до сесії надійшли зміни до проєкту рішення, на комісії вони 

розглянуті. 

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

Прийнято одноголосно. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

Вирішили: Рішення «Про затвердження розпоряджень голови районної ради» 

прийняти одноголосно. 

 

 

29.Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць                            

с. Кіндрівка Ялинцівської сільської ради Кременчуцького району 

Полтавської області. 

Доповідач – Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови Кременчуцької районної 

ради. 

Із залу 

- На комісії питання розглядалося. Технічне питання… 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Шановні присутні, за відсутності запитань переходимо до 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. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

Вирішили: Рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць                          

с. Кіндрівка Ялинцівської сільської ради Кременчуцького району Полтавської 

області» прийняти одноголосно. 

 

 

30.Слухали: Про затвердження 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 Кременчуцької районної 

ради. 
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Надійшло запитання 

Луценко С.В., депутат районної ради: 

У висновку написано: «Не в повній мірі відповідає вимогам чинного 

законодавства». Що з цього приводу можуть сказати члени земельної комісії? 

 

Відповіла 

Куріцина І.О., заступник Новознам’янського сільського голови: 

Так, спочатку були зауваження, але все виправлено, і далі вже записано, що 

зауваження виправлені. Така вимога. 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Шановні присутні, за відсутності запитань переходимо до 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. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

Вирішили: Рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць с. Мирне 

Новознам’янської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області» 

прийняти одноголосно. 

 

 

31.Слухали: Про створення тимчасової контрольної депутатської комісії 

Кременчуцької районної ради. 

Інформував Бабко Андрій Олександрович, 

депутат Кременчуцької районної ради: 

Я хотів би для своїх колег наголосити на тому, що ми створюємо комісію ні в 

якому разі не для того, щоб якось перешкоджати діяльності УТМР, чи 

перевіряти їх фінансову діяльність. Ми цього не можемо робити. Метою 

створення цієї комісії є перевірка того, в якому стані на сьогоднішній день 

перебувають мисливські угіддя на території району. 

 

Виступив 

Жила В.А., депутат районної ради: 

Стаття 13 Конституції України говорить про те, що всі надра, земля, водні та 

інші природні ресурси є власністю народу. І якщо земля здається в оренду, то 

ми, як представники народу, повинні контролювати це. 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Шановні присутні, за відсутності запитань переходимо до голосування. 

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




