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Протокол
засідання постійної комісії з питань самоврядування, адміністративно - 
територіального устрою, депутатської діяльності та етики, законності, 

правопорядку та боротьби з корупцією

26 травня 2021 року м. Кременчук, вул. Соборна, 14/23

Місце проведення: каб. № 306 (третій поверх) 
Початок: 08.30

' Всього членів комісій - 7 осіб.
Присутні члени комісії: 4 особи: Сергій 
ЧИННИК, Тетяна ГУСАР, Андрій ДРОФА, 
Віталій ЗАНІЗДРА.
Присутні: Олександр КЛИМОВСЬКИХ, Яна

, КУЛЬЧИНСЬКА, Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ,
Іван ІПАТЕНКО (депутати Кременчуцької 
районної ради).

Головуючий на засіданні - Сергій ЧИННИК (голова 
постійної комісії).
Протокол засідання веде - Тетяна ГУСАР (заступник 
голови постійної комісії).

Сергій ЧИННИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 
Повідомив, що засідання комісії проходить у приміщенні Кременчуцької 
районної ради, зал засідань головою районної ради Антоном САМАРКІНИМ 
не було відкрито, тому комісія проводить своє засідання у наданому 
приміщенні районної державної адміністрації у кабінеті одного із 
заступників голови Кременчуцької райдержадміністрації. Ознайомив 
присутніх з порядком денним засідання комісії, до якого включено 
відповідно до його листа від 25.05.2021р. до районної ради 3 питання 
(додається до протоколу).

Зазначив, що по питанню «Про погашення фінансових зобов’язань, 
здійснення перерозподілу коштів між бюджетами, термінову передачу в 
комунальну власність територіальних громад майна Кременчуцького району 
згідно пропозиції голови Кременчуцької РДА від 06.05.2021 року» районною 
державною адміністрацією матеріали на розгляд комісії частково були 
надані, але відповідно до них вважає, що питання стосуються постійної 
комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, регуляторної 
політики та інвестиційної діяльності, тому запропонував не включати дане 
питання до порядку денного комісії та направити надані матеріали до 
профільної комісії.

Тетяна ГУСАР, член постійної комісії.
Запропонувала включити до порядку денного та розглянути на засіданні 
комісії питання «Про дострокове припинення повноважень голови районної 
ради». Даний проект рішення був запропонований депутатським корпусом і я 
вважаю, що це в повноваженнях нашої комісії тому треба розглядати.



Прийнятий порядок денний:
1. Про внесення змін до Регламенту Кременчуцької районної ради восьмого 

скликання.
2. Про аварійний стан електромереж і відсутність електроенергії в селі 

Єристівка Пришибської територіальної громади і частини населених пунктів 
Новогалещинської територіальної громади.

3. Про дострокове припинення повноважень голови районної ради.

1.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Регламенту Кременчуцької районної 
ради восьмого скликання.

Доповідав
Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні.
Нагадав, що на минулому засіданні комісії було запропоновано ряд змін до 
Регламенту, які дають можливість привести його у відповідність до норм 
діючого законодавства. Повідомив, що на даний момент депутатами 
ініційовано внесення додаткових змін до Регламенту, зокрема це пов’язано з 
тим, що апаратом районної ради не забезпечується оприлюднення матеріалів 
і проектів рішень на сайті районної ради. До цього часу не оприлюднено, не 
зважаючи на рекомендації нашої комісії про оприлюднення після проведення 
засідання комісії попереднього проекту рішення про внесення змін до 
Регламенту, який було розглянуто та рекомендовано комісією винести на 
розгляд сесії. Тому ряд змін пов’язано із внесенням правок щодо можливості 
публікування на альтернативних офіційних джерелах. Крім того є декілька 
правок щодо безпосередньо проведення чергових, позачергових сесій 
районної ради. Вам роздано порівняльні таблиці, є пояснювальна записка, 
можемо розглянути кожну із запропонованих правок.

Тетяна ГУСАР, член постійної комісії.
Запропонувала голосувати за всі правки, а не за кожну окремо.

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 
Поставив на голосування пропозицію Тетяни ГУСАР.
Голосували: «За» — 4, «Проти» — 0, «Утримався» — 0 .

УХВАЛИЛИ: Підтримати правки, запропоновані до внесення до Регламенту 
Кременчуцької районної ради восьмого скликання.

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 
Запропонував проголосувати, за те, щоб рекомендувати позачерговій сесії 
районної ради включити до порядку денного та розглянути питання «Про 
внесення змін до Регламенту Кременчуцької районної ради восьмого 
скликання».
Голосували: «За» v 4, «Проти» — 0, «Утримався» — 0 .

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати позачерговій сесії Кременчуцької районної



ради включити до порядку денного та розглянути питання «Про внесення 
змін до Регламенту Кременчуцької районної ради восьмого скликання».

2.СЛУХАЛИ: Про аварійний стан електромереж і відсутність 
електроенергії в селі Єристівка Пришибської територіальної громади і 
частини населецих пунктів Новогалещинської територіальної громади.

Виступили:
Сергій ЧИННИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 
Зазначив, що дане питання ініційоване депутатами районної ради, розгляд 
даного питання є необхідним у зв’язку з ситуацією яка склалась на 
сьогоднішній день в селах Пришибської та Новогалещинської 
територіальних громад.

Віталій ЗАНІЗДРА, член постійної комісії.
Поцікавився чи відомо комусь із присутніх на засідання про хід 
розслідування справи щодо крадіжки сорока стовпів та дев’яти кілометрів 
електропроводів, що стали причиною знеструмлення населених пунктів 
Пришибської та Новогалещинської територіальних громад.

Андрій ДРОФА, член постійної комісії.
Запропонував запросити на сесію районної ради начальника поліції та 
заслухати його інформацію про хід проведення досудового розслідування з 
цього приводу.

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 
Нагадав, що на минулому засіданні комісією розглядався і був 
рекомендований до включення та розгляду на сесії районної ради проект 
рішення «Про стан боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку 
та результати діяльності органів Національної поліції на території 
Кременчуцького району в 2020 році», вважає що було б доречне задати це 
питання начальнику поліції при розгляді даного питання депутатам районної 
ради. Запропонував проголосувати за те, щоб рекомендувати позачерговій 
сесії районної ради включити до порядку денного та розглянути питання 
Голосували: «За» - 4, «Проти» — 0, «Утримався» - 0 .

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати позачерговій сесії Кременчуцької районної 
ради восьмого скликання включити до порядку денного та розглянути 
питання «Про аварійний стан електромереж і відсутність електроенергії в 
селі Єристівка Пришибської територіальної громади і частини населених 
пунктів Новогалещинської територіальної громади».

З.СЛУХАЛИ: Про дострокове припинення повноважень голови районної 
ради.

Виступили:
Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні.

*



Даний проект рішення підготовлений депутатами Кременчуцької районної 
ради які ініціювали даний проект рішення. Відповідно до вимог Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» питання про дострокове 
припинення повноважень голови районної ради може ініціюватись однією 
третиною від загального складу депутатів відповідної ради.

Андрій ДРОФА, член постійної комісії.
Є одна третина чи нема? У нас 54 депутати районної ради, одна третина - 18, 
скільки підписалось?

*
Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні.
Із 54 депутатів підписались 21 депутат.

Андрій ДРОФА, член постійної комісії.
Попросив зачитати прізвища депутатів, які ініціювали та підписалися під 
даним проектом рішення.

Тетяна ГУСАР, член постійної комісії.
Зачитала прізвища депутатів, які підписали проект рішення.

Андрій ДРОФА, член постійної комісії.
Що депутати закидають пану Самаркіну щодо зняття його з займаної посади?

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні.
Звернув увагу, що до проекта рішення додається пояснювальна записка в 
якій викладено* обґрунтування з посиланням на вимоги чинного 
законодавства та додано матеріали, які на думку депутатів підтверджують 
порушення вимог законодавства з боку голови районної ради.
Відповідно до змісту пояснювальної записки депутати вказують на 
порушення вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з 
боку голови районної ради в частині ігнорування законних вимог депутатів 
про скликання позачергової сесії районної ради та розгляду ряду питань, які є 
важливими для жителів району та сприятимуть належному функціонуванню 
районної ради, перешкоджання депутатам районної ради у виконанні їх 
депутатських повноважень шляхом не допуску їх у приміщення районної 
ради, порушення вимог Регламенту в частині не опублікуванні на сайті 
районної ради поданих на розгляд ради проектів рішень, невиконання 
висновків та рекомендацій постійних депутатських комісій, одноособове 
перебирання головою на себе повноважень колегіального органу та ін.

Андрій ДРОФА, член постійної комісії.
Відмітив, що окремі факти, які викладені у пояснювальній записці є дійсно 
ганебними. Ігнорування головою районної ради інших депутатів є 
неприпустимим, оскільки голова районної ради являється таким самим 
депутатом, як і ми. Вважає недоречними викладені у пояснювальній записці 
зауваження про те, що голова районної ради фактично перебрав на себе 
повноваження колегіального органу і не міг одноособово, без рішення сесії,



підписувати лист до Президента України, Прем’єр-міністра України та 
голови Полтавської обласної державної адміністрації (лист Кременчуцької 
районної ради Полтавської області вих.№ 02-21/344 від 20.05.2021) щодо 
ситуації, яка склалася на території населених пунктів Пришибської та 
Новогалещинської територіальних громад через крадіжку електричних 
кабелів. Вважає, що цей лист-це особиста думка голови районної ради, і він 
особисто звертається з даним листом до Президента України, Прем’єр- 
міністра України'та голови Полтавської обласної державної адміністрації. 
Запропонував винести даний проект рішення на розгляд сесії.

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 
Запропонував проголосувати за те, щоб рекомендувати позачерговій сесії 
районної ради включити дане питання додатково до порядку денного та 
розглянути.
Голосували: «За» — 4, «Проти» — 0, «Утримався» - 0.

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати сесії Кременчуцької районної ради восьмого 
скликання включити додатково до порядку денного та розглянути питання 
«Про дострокове припинення повноважень голови районної ради».

Різне
Виступили:
Андрій ДРОФЛ, член постійної комісії.
Звернувся до голови постійної комісії, головуючого на засіданні, Сергія 
ЧИНЧИКА наголосивши, що необхідно написати протокол засідання, 
правильно його оформити та підписати голові та заступнику.

Сергій ЧИНЧИК, голова постійної комісії, головуючий на засіданні. 
Повідомив, що ^протокол даного засідання комісії буде надано для 
ознайомлення та підписання всім члени постійної комісії, які були присутні 
на засіданні, та оголосив засідання зг”~’-----

ергій ЧИНЧИК

Тетяна ГУСАР

Голова постійної комісії

Заступник голови комісії

Члени комісії: Андрій ДРОФА

Віталій ЗАНІЗДРА


