КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА
ПРОТОКОЛ
пленарного засідання двадцять сьомої сесії сьомого скликання
“26” березня 2019 р.

м. Кременчук

Всього депутатів – 34 чол.
Присутні на сесії – 21 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), депутати
обласної ради (за окремим списком), виконавчий апарат
районної ради, представники засобів масової інформації.
Всього запрошених – 39 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
проекту порядку денного, розглянуті на засіданні постійних комісій та президії
районної ради. Проект порядку денного депутатам роздано.
На засіданні постійних комісій та президії обговорено й погоджено
вилучити з порядку денного питання «Про звернення депутатів Кременчуцької
районної
ради
Полтавської
області
до
релігійних
громад
та
священнослужителів УПЦ (МП) Кременчуцького району». Також обговорено
та погоджено включити до порядку денного питання «Про затвердження
Програми забезпечення виконання Кременчуцькою районною державною
адміністрацією власних та делегованих їй Кременчуцькою районною радою
повноважень на 2019 – 2020 роки» та «Про затвердження Положення про
порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів
комунальних підприємств Кременчуцької районної ради».
Хто за те, щоб запропонований проект порядку денного прийняти за
основу, прошу проголосувати.
Прийнято одноголосно.
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Голосували: за – 21, проти – немає, утримався – немає.
Вношу пропозицію про вилучення з порядку денного питання «Про
звернення депутатів Кременчуцької районної ради Полтавської області до
релігійних громад та священнослужителів УПЦ (МП) Кременчуцького району».
Хто за те, щоб з порядку денного вилучити дане питання, прошу
голосувати.
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 21, проти – немає, утримався – немає.
Вношу пропозицію про включення до порядку денного питання «Про
затвердження Програми забезпечення виконання Кременчуцькою районною
державною адміністрацією власних та делегованих їй Кременчуцькою
районною радою повноважень на 2019 – 2020 роки».
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 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 – 21, проти – немає, утримався – немає.
Ми проголосували за вилучення з порядку денного 1-го питання –
звернення депутатів до релігійних громад та священнослужителів – та за
включення додаткових питань: про програму забезпечення виконання
Кременчуцькою РДА власних та делегованих повноважень і про положення про
фінансовий план комунальних підприємств.
Тому пропоную замість звернення депутатів 1-м питанням розглянути
програму делегованих повноважень, всі інші питання – згідно нумерації
порядку денного, 27-м питанням розглянути положення про фінансовий план,
28-м – «Різне».
Хто за те, щоб проект порядку денного прийняти в цілому зі змінами,
прошу голосувати.
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 21, проти – немає, утримався – немає.
Прийнятий порядок денний:
1. Про затвердження Програми забезпечення виконання Кременчуцькою
районною державною адміністрацією власних та делегованих їй
Кременчуцькою районною радою повноважень на 2019 – 2020 роки
Піддубна Оксана Вікторівна,
2

начальник
фінансового
управління
Кременчуцької
районної
державної
адміністрації.
2. Про Районну програму соціально-культурних заходів на 2019 рік.
Гаврикова Тетяна Юріївна,
завідувач сектору культури і туризму
Кременчуцької
районної
державної
адміністрації.
3. Про Районну програму розвитку закладів культури на 2019 рік.
Гаврикова Тетяна Юріївна,
завідувач сектору культури і туризму
Кременчуцької
районної
державної
адміністрації.
4. Про затвердження 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».
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 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.
7. 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.
8. Про внесення змін до районної Програми розвитку фізичної культури і
спорту на 2017 – 2021 роки.
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Семерянін Оксана Григорівна,
начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та
спорту
Кременчуцької
районної
державної адміністрації.
9. Про внесення змін та доповнень до Програми «Освіта Кременчуцького
району на 2017 – 2021 роки».
Семерянін Оксана Григорівна,
начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та
спорту
Кременчуцької
районної
державної адміністрації.
10. 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.
11. 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».
12. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2018 рік.
Піддубна Оксана Вікторівна,
начальник
фінансового
управління
Кременчуцької
районної
державної
адміністрації.
13. Про внесення змін до показників районного бюджету на 2019 рік.
Піддубна Оксана Вікторівна,
начальник
фінансового
управління
Кременчуцької
районної
державної
адміністрації.
14. Про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності
органів прокуратури на території Кременчуцького району у 2018 році.
Демченко Дмитро Анатолійович,
керівник
Кременчуцької
місцевої
прокуратури, радник юстиції.
15. Про стан боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та
результати діяльності органів Національної поліції на території
Кременчуцького району у 2018 році.
Власенко Андрій Ігорович,
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начальник Кременчуцького районного
відділення
поліції
Кременчуцького
відділу поліції Головного управління
національної поліції в Полтавській
області.
16. Про звіт директора КП «Архбудпроект» про виконання функціональних
обов’язків та фінансово-господарську діяльність підприємства у 2018 році.
Левчук Антон Юрійович,
директор комунального підприємства
«Архбудпроект».
17. Про звіт виконуючої обов’язки директора комунального некомерційного
підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна
районна лікарня» про виконання функціональних обов’язків та фінансовогосподарську діяльність підприємства за 2018 рік.
Ігнатчук Марія Володимирівна,
виконуюча
обов’язки
директора
комунального
некомерційного
підприємства Кременчуцької районної
ради «Кременчуцька центральна районна
лікарня».
18. Про звіт виконувача обов’язків директора комунального підприємства
«Кременчуцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» про
виконання функціональних обов’язків та фінансово-господарську діяльність
підприємства за 2018 рік.
Кучеренко Леонід Миколайович,
виконувач
обов’язків
директора
комунального
підприємства
«Кременчуцький
районний
центр
первинної медико-санітарної допомоги».
19. Про затвердження 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».
20. Про виконання програм з різних напрямків діяльності, прийнятих районною
радою.
Скляревський Едуард Іванович,
заступник
голови
Кременчуцької
районної ради.
21. Про затвердження розпоряджень голови районної ради.
Скляревський Едуард Іванович,
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заступник
голови
Кременчуцької
районної ради.
22. Про зміни в постійній комісії Кременчуцької районної ради з питань
самоврядування, адміністративно-територіального устрою, депутатської
діяльності та етики, законності, правопорядку та боротьби з корупцією.
Скляревський Едуард Іванович,
заступник
голови
Кременчуцької
районної ради.
23. Про зміни в складі Президії Кременчуцької районної ради 7 скликання.
Скляревський Едуард Іванович,
заступник
голови
Кременчуцької
районної ради.
24. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади
керівника (директора) комунального підприємства охорони здоров’я, що є
об’єктом спільної власності територіальних громад сіл Кременчуцького району.
Скляревський Едуард Іванович,
заступник
голови
Кременчуцької
районної ради.
25. Про затвердження Положення про спостережну раду та Порядку утворення
спостережної ради комунального некомерційного підприємства Кременчуцької
районної ради «Кременчуцька центральна районна лікарня».
Скляревський Едуард Іванович,
заступник
голови
Кременчуцької
районної ради.
26. Про наглядову раду комунального некомерційного підприємства
Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна районна лікарня».
Скляревський Едуард Іванович,
заступник
голови
Кременчуцької
районної ради.
27. Про затвердження Положення про порядок складання, затвердження та
контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств
Кременчуцької районної ради.
Скляревський Едуард Іванович,
заступник
голови
Кременчуцької
районної ради.
28. Різне.
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Нам необхідно затвердити регламент роботи. Пропоную на ваш розгляд
такий регламент сесії:
- для відкриття сесії – 2 хвилини;
- для доповіді з 12-го та 13-го питання – до 10 хвилин;
- для доповіді з 1-го по 11-е та з 14-го по 27-е питання – 3 хвилини;
- для інформації – 2 хвилини;
- для виступів – 3 хвилини;
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- для повторних виступів – 2 хвилини;
- «Різне» – до 30 хвилин.
Сесію плануємо провести за дві години.
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. Пропонується обрати її в 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 – Шушвал Катерина Василівна.
Члени комісії: Токарєв Валерій Вікторович,
Мудрий Володимир 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 затвердження Програми забезпечення виконання
Кременчуцькою районною державною адміністрацією власних та делегованих
їй Кременчуцькою районною радою повноважень на 2019 – 2020 роки.
Інформувала Піддубна Оксана Вікторівна,
начальник
фінансового
управління
Кременчуцької РДА:
Шановні присутні, на ваш розгляд виноситься питання «Про затвердження
Програми забезпечення виконання Кременчуцькою районною державною
адміністрацією власних та делегованих їй Кременчуцькою районною радою
повноважень на 2019 – 2020 роки». Згідно даної програми на цей рік
виноситься питання виділення коштів з місцевого бюджету для забезпечення
діяльності райдержадміністрації та її структурних підрозділів. Сума, яка
виноситься на затвердження, – це 237 тис. 316 грн. Цю суму складають кошти,
що спрямовуються на погашення заборгованості за 18-ий рік по охороні
приміщення районної ради, на оплату послуг з охорони за 19-й рік,
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забезпечення ліцензійними програмами підрозділів, які здійснюють
фінансування бюджетних установ та виплату субсидій, пільг і соціальних
допомог населенню району, а також на оплату теплопостачання. Ці кошти
прораховані до кінця року. Якщо якась частина з них не буде використана до
кінця року, то вони будуть повернуті в бюджет.
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Шановні, будуть у когось якісь запитання?
Якщо немає запитань, то є пропозиція проголосувати.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 21, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти в цілому?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 21, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
Вирішили: «Про затвердження Програми забезпечення виконання
Кременчуцькою районною державною адміністрацією власних та делегованих
їй Кременчуцькою районною радою повноважень на 2019 – 2020 роки»
прийняти одноголосно.
2.Слухали: Про Районну програму соціально-культурних заходів на 2019 рік.
Доповідач – Гаврикова Тетяна Юріївна,
завідувач сектору культури і туризму
Кременчуцької
районної
державної
адміністрації.
Із залу:
- Питання розглядалося…
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Будуть якісь запитання?
Надійшло запитання
Білоус І.І., депутат районної ради:
У мене навіть не запитання, а така пропозиція: я вже чотири роки є
депутатом, але жодного разу ні на які районні заходи ні мене, ні когось іншого з
депутатів не запрошували. Є й електронні адреси, і телефони, і через вайбер
можна, то я просив би особисто повідомляти про ті заходи, які проводяться у
районі відповідно до тієї програми, що ми затверджуємо – на яку виділяються
кошти. Я розумію, що зараз воно в нас дуже і дуже скромно, але є такі люди,
які хотіли б це все бачити.
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Колотієвський Д.О., депутат районної ради:
Так, я підтримую. Мене теж як депутата і як колишнього голову районної
ради жодного разу не запрошували на заходи. Ви запрошуєте лише своїх або
тих, кого вам рекомендують запросити. Ви ж фінансуєтеся з районного
бюджету, правда? Особисто до вашої роботи в мене ніяких зауважень немає,
але ж заходи проводяться, а депутатів на них немає.
Відповіла
Гаврикова

Тетяна

Юріївна,

завідувач сектору культури
Кременчуцької
районної
адміністрації:
Добре, надалі врахуємо ваше зауваження у своїй роботі.

і

туризму
державної

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Є пропозиція поставити питання на голосування.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 21, проти – немає, утримався – немає .
Результати поіменного голосування додаються.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти в цілому?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 21, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
Вирішили: Рішення «Про Районну програму соціально-культурних заходів на
2019 рік» прийняти одноголосно.
3.Слухали: Про Районну програму розвитку закладів культури на 2019 рік.
Доповідач – Гаврикова Тетяна Юріївна,
завідувач сектору культури і туризму
Кременчуцької
районної
державної
адміністрації.
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Будуть якісь запитання?
Надійшло запитання
Білоус І.І., депутат районної ради:
Який же у вас план розвитку? Цікаво знати.
Відповіла
Гаврикова

Тетяна

Юріївна,

завідувач сектору культури
Кременчуцької
районної
адміністрації:

і

туризму
державної
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Справа в тому, що ця програма складалася спеціально під те, що
виділяються трансфертні кошти Новогалещинською селищною і Потоківською
сільською радами. Потоківська сільська рада виділяє 4 тис. грн на закупівлю
брикетів для пічного опалення Малокохнівської бібліотеки-філії, а Нова
Галещина виділяє на фінансування Бондарівської сільської бібліотеки-філії 73
тис. 200 грн.
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Якщо запитань немає, то давайте проголосуємо.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 21, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти в цілому?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 21, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
Вирішили: Рішення «Про Районну програму розвитку закладів культури на
2019 рік» прийняти одноголосно.
4.Слухали: Про затвердження районної Програми розвитку та підтримки
комунального підприємства «Кременчуцький районний центр первинної
медико-санітарної допомоги» на 2019 рік.
Інформував Кучеренко Леонід Миколайович,
виконувач обов’язків директора комунального
підприємства «Кременчуцький районний центр
первинної медико-санітарної допомоги»:
Шановні присутні, дана програма розроблена відповідно до діючого
законодавства: Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Бюджетного кодексу України. На даний час фінансування структурних
підрозділів комунального підприємства РЦ ПМСД проводиться безпосередньо
на основі договору із Національною службою здоров’я України відповідно до
підписаних з пацієнтами декларацій. При цьому згідно діючого законодавства
статті 89, 90 Бюджетного кодексу передбачають, що видатки на енергоносії та
комунальні послуги здійснюються за рахунок місцевого бюджету…
В обговоренні взяли участь
Білоус І.І., депутат районної ради:
Ви можете конкретно нам озвучити свої проблеми? Що треба вирішувати?
Черниш М.К., депутат районної ради:
Іване Івановичу, розглядається програма, а не проблеми.
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Колотієвський Д.О., депутат районної ради:
Ви були особисто розробником тієї програми, яку зараз представляєте?
Тому вам депутат і ставить запитання щодо визначення кола проблем, які є
нагальними для вирішення. Цікавить регламентація вашої діяльності. Може вас
треба з ЦРЛ об’єднати, а може у вас і проблем немає, а все добре.
Білоус І.І., депутат районної ради:
У вас вистачає ліків? У вас вистачає лікарів? Наскільки я знаю, у вас
лікарів не вистачає.
Черниш М.К., депутат районної ради:
Це в програмі не пишеться, шановні, почитайте програму.
Кучеренко

Леонід

Миколайович, виконувач обов’язків директора
комунального
підприємства
«Кременчуцький
районний
центр
первинної медико-санітарної допомоги»:
Що стосується об’єднання, то чинне законодавство не передбачає
зворотної дії, тобто об’єднання з районною лікарнею. Можливо, будуть якісь
зміни в майбутньому, але на даний час це не є можливим. Що стосується
питання фінансування, то, дійсно, у цьому році ми отримали контрольні цифри
фінансування у межах 6 млн 188 тис. 621 грн, що на 1 млн 800 тис. менше ніж у
минулому році.
Колотієвський Д.О., депутат районної ради:
Цього достатньо?
Білоус І.І., депутат районної ради:
Через що менше? Чим держава керувалася? Ви давали свої показники?
Кучеренко

Леонід

Миколайович, виконувач обов’язків директора
комунального
підприємства
«Кременчуцький
районний
центр
первинної медико-санітарної допомоги»:
Наші показники – це кількість декларацій. Ми маємо на даний час 14 тис.
71 підписану декларацію. На жаль, зараз у нас відсутні лікарі в
Новознам’янській, Вільнотерешківській амбулаторіях, Ялинцівській і
Салівській. При цьому, згідно діючого законодавства, об’єднані територіальні
громади мають можливість надавати допомогу. На наші звернення не було
відповідної реакції. На даний час виділено на енергоносії 117 тис. 700 грн. На
інші виплати наразі немає, і постало питання про оптимізацію закладів охорони
здоров’я. У першу чергу це фельдшерсько-акушерські пункти.
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Колотієвський Д.О., депутат районної ради:
Що у вашій програмі передбачено в якості стимулювання лікарів, щоб їх
зацікавити роботою в сільській місцевості? Нічого. Тоді зразу ж наступне
запитання: а навіщо приймати програму, у якій не передбачено створення умов,
щоб лікарі взагалі працювали? Розумієте, ми приймаємо мертві програми, які
не фінансуються, які не виконуються. Куди ми йдемо далі? У нас взагалі скоро
лікарів у сільській місцевості не буде!
Кучеренко

Леонід

Миколайович, виконувач обов’язків директора
комунального
підприємства
«Кременчуцький
районний
центр
первинної медико-санітарної допомоги»:
Ця програма передбачає фінансування за енергоносії й комунальні
послуги, а також по 1403-ій постанові Кабміну – це надання пільгового
відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів. На даний час з обласної
державної адміністрації надійшла пропозиція стосовно вивчення потреби в
лікарях, щоб потім на конкурсній основі залучити. Ми нещодавно мали одного
лікаря – кандидата в Новознам’янську амбулаторію, але через три дні вона
відмовилася, мотивуючи це тим, що дуже важко – у неї вік уже пенсійний і стан
здоров’я не дозволяють працювати з таким навантаженням.
Черниш М.К., депутат районної ради:
Як ваша програма пов’язується з фінансовим планом, який ми сьогодні
повинні затвердити?
Кучеренко

Леонід

Миколайович, виконувач обов’язків директора
комунального
підприємства
«Кременчуцький
районний
центр
первинної медико-санітарної допомоги»:
Практично це забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

Черниш М.К., депутат районної ради:
Тобто ви взяли цифри потреби, відмінусували те, що дає держава, і внесли
цю різницю в програму з тим, що районна рада повинна дати, щоб вас
прогодувати? Так чи ні?
Кучеренко

Леонід

Миколайович, виконувач обов’язків директора
комунального
підприємства
«Кременчуцький
районний
центр
первинної медико-санітарної допомоги»:
Вони не забезпечують нашої потреби. Це мінімальні кошти, які згідно
діючого законодавства повинні бути виділені.
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Білоус І.І., депутат районної ради:
Я вам особисто на одній із наших сесій пропонував, навіть наполягав, щоб
ви зі мною звернулися в медучилище, у медакадемію з тим, щоб на вашій базі
провести якусь медпрактику для майбутніх випускників, можливо, забезпечити
якимось житлом, щоб надалі ви були забезпечені фахівцями. Ця проблема від
нас не піде. І з кожним роком забезпечення кадрами стає ще гіршим. Просто
ходити і говорити, що є проблема, нічого не дасть – потрібно працювати.
Інакше ми дійдемо до того, що не буде лікарів і медичний заклад закриється. У
приватну клініку звернутися можуть дозволити собі одиниці, а що робити всім
іншим?
Кучеренко

Леонід

Миколайович, виконувач обов’язків директора
комунального
підприємства
«Кременчуцький
районний
центр
первинної медико-санітарної допомоги»:
По питанню забезпечення медичними працівниками ми забезпечені
молодшим медичним персоналом на 100 відсотків. Не вистачає лікарів, а
медучилище не готує їх.
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
За відсутності запитань надійшла пропозиція проголосувати.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу та в цілому?
Не прийнято.
Голосували: за – 17, проти – немає, утримався – 3.
Черниш М.К., депутат районної ради:
Леоніде Миколайовичу, поясніть, що далі буде в такій ситуації. Поясніть
тим, хто утримався.
Кучеренко

Леонід

Миколайович, виконувач обов’язків директора
комунального
підприємства
«Кременчуцький
районний
центр
первинної медико-санітарної допомоги»:
Рахунки будуть заблоковані…

Виступили
Колотієвський Д.О., депутат районної ради:
Шановні, якщо в деяких депутатів є особиста думка з того чи іншого
питання, то це не привід говорити, що всі питання до них. Я вкотре хочу
наголосити, що в нас у районі медицина на первинній ланці зруйнована вщент.
Ніякої мотивації для лікарів. Які в нас міжнародні програми по
співфінансуванню залучені? Я думаю, що ніяких. Я знаю, що в Піщаному за
якісь грантові кошти будується новий ФАП. Я більше нічого подібного не
знаю. Тому я не хочу голосувати за програму, яка є мертвою. Коли ми кажемо,
що десь немає доріг, то це таке – якось там і пішки дійдуть люди, але коли ми
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кажемо за медицину, за лікарів… Я вже не кажу про сільські ФАПи – туди
зайти страшно. Сьогодні голосувати за програму, яка не буде належним чином
відпрацьована… Я не розумію, як таке взагалі можна робити. Ви кажете, що
рахунки будуть заблоковані, тобто тепер депутат, котрий проголосує проти
програми, буде в цьому винен.
Карпенко В.П., депутат районної ради:
Все це правильно: є багато питань, за які ми голосуємо, мертві, і, мабуть, їх
треба обдумувати й виділяти під них гроші. Але ось вам життєва ситуація. У
мене на пасіці людину вкусила бджола – алергія страшна. Якби не Юля у ФАПі
– у неї немає нічого, але вона знає, що робити в такій ситуації – усе зробила,
потім взяли машину – і вже до лікарні. От вам і вага спеціаліста. А якщо й цей
ФАП зачинять, що тоді? Я пропоную переголосувати це питання.
Черниш М.К., депутат районної ради:
Я хотів би зробити невеличкий аналіз тих подій, які відбуваються в нашій
країні, у нашому районі. Це не секрет, що за роки незалежності України ми не
змогли з вами збудувати таку державу, яка б забезпечила кожного українця
найнеобхіднішими умовами гідного існування: медичним обслуговуванням,
освітою, економічною стабільністю.
Потягом усього періоду незалежності медицина фінансувалася за
залишковим принципом, а це означає: тільки зарплата, і то не в повному обсязі,
тільки електроенергія, і ні копієчки на комунальні та капітальні видатки. Що
відбулося? Колись красива лікарня, тоді в її складі був і ПМСД, – красиві
палати, не текли дахи і так далі. Але за роки, якщо не підтримувати будівлю, це
знає кожен, вона приходить в занедбаний стан. Ось і відбувся занепад
капітальних споруд, меблів та обладнання. Ми сьогодні довели медицину до
зубожіння. На жаль, керівництво Кременчуцького району протягом довгих
років не шукали шляхи можливого винайдення коштів для підтримки цього
господарства. Ситуація погіршилася після створення об’єднаних громад.
Об’єднані громади повністю відійшли від проблем району. Вони повністю
зосередилися на проблемах своїх громад, які успішно вирішують, але є об’єкти
спільного використання в освіті, у медицині, які на сьогодні ними кинуті і,
скажу словами Кравченка Василя Анатолійовича, вони поводять себе, як
удільні князі. Що ми маємо сьогодні? Протягом останніх трьох років об’єднані
громади свою частку дефіциту фінансування медицини (а держава дає лише
чітко розраховану суму на одного пацієнта, і пробачте, що хочете далі, те й
робіть) не відшкодовують. І районна рада, я, як голова бюджетної комісії,
підтверджую це, протягом трьох років витягувала із себе всі кошти й віддавала
для того, щоб закрити захищені статті бюджету по районній лікарні та ПМСД.
У підсумку замість того, щоб за ці кошти утримувати медичну сферу, ми
витягнули із себе всі жили, ні копійки не дали на капітальні видатки, на
ремонти, на обладнання і маємо сьогодні медицину, доведену до ручки. Ще рікдва і ми не зможемо, якщо нічого не зміниться, обслуговувати населення
району, у тому числі й жителів об’єднаних громад.
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Тепер щодо ситуації цього року по ПМСД і по лікарні. Ми створили
комунальні підприємства. На жаль, законодавство надає можливості для
створення комунальних підприємств, але не визначає при цьому роль і місце
об’єднаних громад, які знаходяться на території даного району. І сьогодні
лікарня заснована районною радою, і об’єднані громади ніякого відношення до
неї не мають. Ми при складанні статуту, настільки це можливо, втягнули туди
об’єднані громади, щоб вони були рівноправними: вони в конкурсних комісіях,
вони у спостережній та наглядовій радах і так далі. Але, пробачте, де-юре це не
так. Ситуація по лікарні і по ПМСД ще погіршилася тим, що починаючи з цього
року, вони повинні фінансуватися згідно свого фінансового плану, а ми тільки
сьогодні будемо затверджувати положення про фінансовий план. Я запитую тих
людей, які повинні це зробити – районну раду й адміністрацію, чому вони не
зробили цього набагато раніше, у четвертому кварталі минулого року. Чого ви
сиділи й чекали? А тепер що будемо робити? Знімати Кучеренка? Так ми
одного вже зняли. І чому Леонід Миколайович не говорить, що сільські ради
відмовилися співфінансовувати свої ФАПи? Я не спеціаліст у медицині, але
коли я бачу, що бідні люди з Ялинців, Недогарків, Піщаного не будуть навіть
захищені медичним обслуговуванням, то хочу сказати всім депутатам, що будьяким своїм голосом, який вони віддадуть чи не віддадуть за те чи інше рішення,
будуть нести відповідальність перед людьми. Я хочу, щоб ми з вами зробили
таким чином: давайте повернемося до повторного голосування по даному
питанню й приймемо якесь рішення. Давайте потім розглянемо фінансові плани
ПМСД і лікарні. Їх треба вичитати. Залучити до цього сільські ради й об’єднані
громади і разом подумати, як закрити той дефіцит, бо вже сьогодні потрібно 5
млн грн районній лікарні й 1 млн 800 тис. – ПМСД. Ми не знайдемо у
районному бюджеті таких коштів, а якщо ми не знайдемо, то лишимося без
медиків: останні лікарі й медсестри поїдуть до Польщі. Давайте подумаємо і
давайте що-небуть змінимо в нашій районній медицині.
Білоус І.І., депутат районної ради:
Я трохи доповню. Ми всі з вами підприємці і знаємо, що якщо в нас у
бізнесі немає доходу, то ми переглядаємо свої дії, ми переглядаємо видатки,
енергоносії й так далі. Згоден, що у ПМСД не все можна переглянути, не на все
можна вплинути, як у приватному підприємстві, але ж все рівно треба щось
робити, а не виходити на трибуну й казати, що потрібні гроші. Налагоджуйте,
будь ласка, роботу!
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Шановні колеги, від депутатів Черниша та Карпенка надійшла пропозиція
поставити дане питання на переголосування. Нам необхідно проголосувати за
цю пропозицію. Це процедурне питання.
Прийнято більшістю.
Голосували: за – 17, проти – 4, утримався – немає.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу?
Прийнято одноголосно.
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Голосували: за – 21, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти в цілому?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 21, 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 2019 рік» прийняти одноголосно.
Надійшло запитання
Білоус І.І., депутат районної ради:
Леоніде Миколайовичу, ви хоч щось зрозуміли із сьогоднішнього
голосування?
Відповів
Кучеренко

Леонід

Миколайович, виконувач обов’язків директора
комунального
підприємства
«Кременчуцький
районний
центр
первинної медико-санітарної допомоги»:
Я зрозумів. Робота проводилася і з сільськими радами, і з ОТГ для того,
щоб надати підтримку на утримання їхніх ФАПів. Рішення таке: виділяємо
кошти на ремонт амбулаторій і будемо виділяти кошти на преміювання
персоналу до Дня медичного працівника. По всіх інших питаннях ОТГ нам
відмовила. Була пропозиція побудувати амбулаторію у Вільній Терешківці, бо
там вона в дуже занедбаному стані, але на цю пропозицію не пристали.
Пропозиція була від Мінрегіонбуду, ми подали на Полтаву всі документи, але
Новознам’янська ОТГ відмовилася від співфінансування.
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»:
У минулому році ми прийняли таку програму у зв’язку з тим, що держава
не забезпечує стовідсотково потреби в інсуліні нашим пацієнтам. У кінці року
було надано додаткову суму, і на сьогоднішній день наші пацієнти забезпечені
інсуліном, включаючи четвертий місяць поточного року. Але 15 лютого
надійшов лист від Департаменту охорони здоров’я щодо необхідності надати з
нашого боку розрахунки по інсулінах відповідно до кількості хворих, які в нас
на сьогоднішній день зареєстровані. При цьому є така примітка: «Звертаємо
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увагу на необхідність планування видатків з місцевого бюджету щомісячно для
забезпечення відповідної категорії хворих у повному обсязі». На жаль, на
сьогоднішній день, прогнозуючи запитання щодо потреби й кількості виділених
коштів, я відповім, що потребу ми подали по інсулінах, але кошти ще не
отримали й не отримали навіть розрахунків щодо тих коштів, які планує нам
надати держава. Проте є такі свідомі сільські голови, у даному випадку
Келебердянський сільський голова, яка виділила на свого хворого кошти в
розмірі 5 тис. 400 грн для стовідсоткового забезпечення його інсуліном з
урахуванням того, що він отримує від держави перехідним з наступного року.
Тому прошу цю цифру затвердити й прийняти рішення.
В обговоренні взяли участь
Білоус І.І., депутат районної ради:
А інші сільські ради й ОТГ виділятимуть?
Ігнатчук

Марія

Володимирівна, виконуюча обов’язки директора
комунального некомерційного підприємства
Кременчуцької районної ради «Кременчуцька
центральна районна лікарня»:
Усі сільські ради й ОТГ отримали аналогічні листи, тому що це лист іде з
органів обласного управління, що є таке завдання, але на сьогоднішній день ми
не маємо цифр, щоб довести до кожної сільської ради, який же дефіцит цих
коштів.
Черниш М.К., депутат районної ради:
Яка ситуація на сьогоднішній день? Який же відсоток коштів недостатній?
Ігнатчук

Марія

Володимирівна, виконуюча обов’язки директора
комунального некомерційного підприємства
Кременчуцької районної ради «Кременчуцька
центральна районна лікарня»:
Ми не знаємо. Ми подаємо заявку на кількість інсуліну й дозу, а вони
перетворюють їх у гроші, і тоді ми бачимо. На сьогоднішній день коштами, які
ми отримали в кінці листопада 18-го року разом з тими, що ми отримали від
громад, ми забезпечені інсуліном включно по квітень місяць.
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:,
Шановні колеги, за відсутності запитань ставлю питання на голосування.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 21, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти в цілому?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за –21, проти – немає, утримався – немає.
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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 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.
Із залу:
- Питання розглядалося…
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Будуть якісь запитання?
Надійшло запитання
Колотієвський Д.О., депутат районної ради:
У чому суть змін?
Відповів
Приходько Віктор Миколайович, начальник управління соціального захисту
населення
Кременчуцької
районної
державної адміністрації:
Зміни до Програми стосуються надходження від Недогарківської сільської
ради коштів у сумі 10 тис. 300 грн для фінансової підтримки громадських
організацій ветеранів.
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
У процесі підготовки до сесії надійшли зміни до даного проекту рішення.
Віктор Миколайович оголосить їх.
Приходько Віктор Миколайович, начальник управління соціального захисту
населення
Кременчуцької
районної
державної адміністрації:
Це надання з районного бюджету 45 тис. грн на заробітну плату.
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Чи є якісь запитання? Немає, тоді я пропоную перейти до голосування.
Хто за зміни до даного проекту рішення?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає.
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Результати поіменного голосування додаються.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу та в цілому?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
Вирішили: Рішення «Про внесення змін до районної Комплексної програми
соціального захисту ветеранів війни на 2018 – 2020 роки» прийняти
одноголосно.
7. 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.
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Шановні колеги, за відсутності запитань ставлю питання на голосування.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 19, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти в цілому?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 19, проти – немає, утримався – немає.
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.
8. Слухали: Про внесення змін до районної Програми розвитку фізичної
культури і спорту на 2017 – 2021 роки.
Інформувала Семерянін Оксана Григорівна,
начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та
спорту Кременчуцької районної державної
адміністрації:
Шановні присутні, зміни стосуються коштів у сумі 20 тис. грн, виділених
Піщанською сільською радою для участі дітей у змаганнях. Більше змін немає.
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Шановні колеги, якщо запитань немає, то голосуємо.
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Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 19, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
Хто за те, щоб даний проект 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
фізичної культури і спорту на 2017 – 2021 роки» прийняти одноголосно.
9.Слухали: Про внесення змін та доповнень до Програми «Освіта
Кременчуцького району на 2017–2021 роки».
Інформувала Семерянін Оксана Григорівна,
начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та
спорту Кременчуцької районної державної
адміністрації:
Шановні депутати, 348 тис. 682 грн – це ті кошти, які мають можливість
сільські ради надати на утримання закладів освіти, зокрема: Білецьківська
сільська рада – 38 тис. 880 грн для фінансування придбання навчальних
посібників для науково-педагогічного проекту «Інтелект України», який вони
2-й рік реалізовують у школі, і 73 тис. 440 грн на придбання паливномастильних матеріалів; Новознам’янська сільська рада – 13 тис. 458 грн на
фінансове забезпечення атестації педагогічних працівників; Потоківська
сільська рада надає по 22 тис. грн на придбання шкільних меблів для
Потоківської школи та будівельних матеріалів для Малокохнівської, а також
178 тис. 500 грн – для придбання продуктів харчування для учнів Потоківської і
Малокохнівської шкіл.
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Шановні, якщо немає запитань, ставлю питання на голосування.
Хто за те, щоб прийняти даний проект рішення за основу?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 20, проти – немає, утримався –немає.
Результати поіменного голосування додаються.
Хто за те, щоб прийняти даний проект рішення в цілому?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 20, проти – немає, утримався –немає.
Результати поіменного голосування додаються.
Вирішили: Рішення «Про внесення змін та доповнень до Програми «Освіта
Кременчуцького району на 2017 – 2021 роки» прийняти одноголосно.
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10.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:
Шановні депутати, на розгляд сесії виноситься проект рішення «Про
внесення змін до районної комплексної цільової Програми підтримки сім’ї та
молоді Кременчуцького району на 2019 – 2020 роки». Згідно постанови
Кабінету міністрів України № 658 від 22.08.2018 року щодо взаємодії суб’єктів,
що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству,
у нашу програму вноситься відповідна зміна. Це пункт 1.1., який пропонується
викласти в такій редакції: «Проведення профілактичних рейдів з метою
спостереження житлово-побутових умов сімей, що опинилися в скрутних
життєвих обставинах та забезпечення взаємодії суб’єктів, що здійснюють
заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за
ознакою статі». Відповідно до цього в програму пропонується закласти на 19-й
рік 15 тис. грн, тоді в нас буде можливість співпрацювати і з об’єднаними
громадами для виконання вище згаданого завдання
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Шановні колеги, за відсутності запитань ставлю дане питання на
голосування.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 21, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти в цілому?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 21, 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.
11.Слухали: Про внесення змін до районної Програми покращення умов
обслуговування
населення
Кременчуцького
району
комунальним
некомерційним підприємством Кременчуцької районної ради «Кременчуцька
центральна районна лікарня» на 2018 – 2020 роки.
Інформувала Ігнатчук Марія Володимирівна,
виконуюча обов’язки директора комунального
некомерційного підприємства Кременчуцької
районної ради «Кременчуцька центральна
районна лікарня»:
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Шановні депутати, шановний головуючий, необхідність винесення на ваш
розсуд даного проекту полягає в тому, що кошти, які надходять нашому
комунальному підприємству від громад, з додаткової дотації, субвенцій,
повинні проходити через програму. Нам надійшло на енергоносії 2 млн 386 тис.
200 грн, з яких 1 млн 363 тис. 400 грн – це кошти районного бюджету, 642 тис.
100 грн – це кошти громад, і також Недогарківська ОТГ виділила 40 тис. грн
для утримання лаборанта в Максимівській АЗПСМ. Отже, від імені персоналу й
пацієнтів нашої лікарні прошу підтримати даний проект рішення.
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Будуть якісь запитання?
Надійшло запитання
Токарєв В.В., депутат районної ради:
А по стоматологах щось вирішилося?
Відповіла
Ігнатчук

Марія

Володимирівна, виконуюча обов’язки директора
комунального
некомерційного
підприємства Кременчуцької районної
ради «Кременчуцька центральна районна
лікарня»:
Чотири місяці тому стоматологи були попереджені про можливе їхнє
вивільнення, оскільки ми знали ще до Нового року, що будемо брати участь у
пілотному проекті по наданню вторинної медичної допомоги. Усе тоді
обраховували, звертали увагу на функціональність, на можливість закладу
надати ресурс для виконання лікарями своїх безпосередніх обов’язків і
провівши аналітику, побачили, що утримання кабінетів стоматологів на мережі
– це недешеве задоволення. При тому, що для того, щоб забезпечити їх
ресурсом, медикаментами, розхідними матеріалами, дезінфікуючими засобами,
коштів ніколи в бюджеті не було. Було прийнято три варіанти виходу із
ситуації, що склалася: створення комунального неприбуткового підприємства
«Стоматологічний центр», відкриття ФОПів лікарями на місцях з подальшою
орендою приміщень і обладнання, а також виділення можливих ресурсів з
бюджету районної лікарні для надання невідкладної допомоги й допомоги
дітям та розроблення госпрозрахункових послуг. Чотири місяці було дано на
роздуми, бо до 1 квітня треба провести всі розрахункові виплати. Наразі всім
лікарям і медичним сестрам було запропоновано роботу на 0,25 ставки у
АЗПСМ та поліклініці районної лікарні. Усі в однакових умовах. Частина
людей прийняла дану пропозицію, частина – написала заяви на звільнення. На
сьогоднішній день не написали заяви на продовження роботи два лікарі й дві
медичні сестри. Санітарок ми скоротили. Лікарі як були, так і залишилися на
місцях, тільки працюватимуть на 0,25 ставки, тобто 2 години кожен день. Для
надання невідкладної допомоги цього достатньо. Національна служба здоров’я
України не бачить стоматології в бюджетній медицині.
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Я ще хотіла б додати, що тиждень тому я надіслала в кожну сільську раду,
у кожну об’єднану територіальну громаду розрахунки по заробітній платі,
виплаті оздоровчих і по енергоносіях для того, щоб кожен сільський голова
побачив, як тільки по цих розрахунках обходиться утримання стоматкабінетів.
Можливо, хтось би з них подав якісь свої підказки чи ідеї мені. Одна лише
Олександра Іванівна Шереметьєва зацікавилася, по кожній цифрі задала
запитання. Я їй по кожній цифрі дала роз’яснення. Більше ніхто з голів не
виявив ніякого інтересу до даного питання.
Надійшло запитання
Білоус І.І., депутат районної ради:
Коли ви спілкувалися із стоматологами, чим вони мотивували свою
відмову від переходу на госпрозрахункову основу? Вони думають, що не
потягнуть це?
Відповіла
Ігнатчук

Марія

Володимирівна, виконуюча обов’язки директора
комунального
некомерційного
підприємства Кременчуцької районної
ради «Кременчуцька центральна районна
лікарня»:
Ми розробили повністю калькуляцію, розцінки. Ознайомили їх з ними і
подали ці розцінки ще на одну експертизу, хоча це вже було і не обов’язково.
Лікарі не прийняли цих розцінок, мотивуючи це тим, що для сільського жителя
це дорого. Хоча кожен сільський житель, який іде до стоматолога оплачує
матеріали. Але ж розрахунки не беруться з неба…
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Шановні колеги, якщо немає більше запитань, переходимо до голосування.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 21, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти в цілому?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 21, 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.
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12.Слухали: Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за
2018 рік.
Інформувала Піддубна Оксана Вікторівна,
начальник
фінансового
управління
Кременчуцької
районної
державної
адміністрації:
Районний бюджет за 2018 рік в цілому по доходах з урахуванням
міжбюджетних трансфертів виконаний на 101,8%. При уточненому плані 254
283 661 грн надійшло 258 899 774 грн.
До загального фонду районного бюджету за звітний період з урахуванням
міжбюджетних трансфертів надійшло 250 291 985 грн, при уточненому плані –
250 060 185 грн.
До спеціального фонду районного бюджету надійшло 8 839 589 грн при
уточненому плані – 3 991 676 грн, що становить 221,5%.
Загальний обсяг надходжень районного бюджету за 2018 рік без
урахування міжбюджетних трансфертів в цілому виконаний на 136,5 %. При
плані 15 856 166 грн надійшло 21 638 275 грн, у т. ч. загальний фонд виконано
на 106,3 % та спеціальний фонд на 499,0 %.
Відповідно до планових призначень за 2018 рік стовідсотково надійшли
наступні трансферти: базова дотація; освітня субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам; медична субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій; дотація з
місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету;
субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, для осіб з інвалідністю І –
ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання,
одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення; субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку
коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду;
субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету; субвенція з місцевого бюджету на утримання
об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності
об’єктів спільного користування.
Видаткова частина районного бюджету з урахуванням міжбюджетних
трансфертів та з кредитуванням за 2018 рік в цілому виконана до уточненого
плану на 99,2 %. При плані – 258 528 255 грн освоєно 256 456 776 грн,
недоосвоєно 2 071 479 грн, у т. ч. по загальному фонду кошти використано на
97,5 %, по спеціальному фонду кошти освоєно на 154,0 %.
У розрізі основних галузей бюджетної сфери обсяг видатків до плану
становить: державне управління – 89,6 %; освіта – 90,3 %; охорона здоров’я –
97,6 %; соціальний захист та соціальне забезпечення – 99,7 %; культура і
мистецтво – 98,1 %; фізична культура і спорт – 99,6 %...
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Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Будуть якісь запитання?
Надійшло запитання
Білоус І.І., депутат районної ради:
Чи передбачена в бюджеті якась матеріальна допомога інвалідам і
учасникам бойових дій?
Відповіла
Піддубна

Оксана

Вікторівна,

начальник фінансового управління
Кременчуцької
районної
державної
адміністрації:
Програми окремої в районі немає, але є комісія по наданню матеріальної
допомоги. Щорічно на матеріальну допомогу виділяються кошти з вільних
залишків. Комісія розглядає всі звернення жителів району, у тому числі й
учасників АТО, і жодного звернення ще не залишили без розгляду і без виплати
допомоги. У минулому році ми виділяли 50 тис. грн на матеріальну допомогу.
Окремої цифри по учасниках АТО немає. По них конкретно може сказати
управління соцзахисту.
Надійшло запитання
Карпенко В.П., депутат районної ради:
Чому дітей на змагання немає за що відправити?
Відповіла
Піддубна

Оксана

Вікторівна,

начальник фінансового управління
Кременчуцької
районної
державної
адміністрації:
Ви знаєте, що кожного року ми приймаємо бюджет з дефіцитом, але в
першу чергу ми повинні забезпечити всіх працівників заробітною платою і
енергоносіями, медикаментами й харчуванням – дітей. Далі вже у залежності
від того, яка потреба у вивезенні дітей на ті ж самі змагання, пропорційно до
наших можливостей ми кожен рік виділяємо кошти.
В обговоренні взяв участь
Колотієвський Д.О., депутат районної ради:
Володимир Павлович хороше запитання задав, бо коли кудись треба
поїхати, вони звертаються, не від хорошого життя, до Карпенка, до Білоуса, до
Кравченка, до Черниша, до мене, і ми всі скидаємося. Виникає здорове
запитання: діти перемагають у турнірах (Горячковський – почесний громадянин
Кременчуцького району. Він, як то кажуть, це звання зубами вигриз: район
представляє кругом і перемагає), а в нас немає навіть коштів, щоб автобус
заправити. Може зараз треба якісь зміни до бюджету зробити, щоб на це були
кошти? А то в нас або Біланівський ГЗК це все проплачує, або депутатипідприємці. Це болюче питання – дуже болюче.
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Піддубна

Оксана

Вікторівна,

начальник фінансового управління
Кременчуцької
районної
державної
адміністрації:
Зрозумійте, якби тільки була можливість десь із чогось зняти… Ми
намагалися в цьому році забезпечити максимально, щоб у нас не страждали ні
заробітна плата, ні енергоносії. Ви знаєте, що це питання піднімалося. Давайте
дочекаємося перевиконання бюджету, тоді можна буде про щось говорити.
Зайвих коштів немає. Тут сидять керівники установ. Нехай хтось з них встане і
скаже, що їм дали зайві кошти. Немає такого. Повірте, не в моїх інтересах
економити на дітях.
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Запитань немає. Надійшла пропозиція перейти до голосування.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 21, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти в цілому?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 21, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
Вирішили: Рішення «Про затвердження звіту про виконання районного
бюджету за 2018 рік» прийняти одноголосно.
13.Слухали: Про внесення змін до показників районного бюджету на 2019 рік.
Інформувала Піддубна Оксана Вікторівна,
начальник
фінансового
управління
Кременчуцької
районної
державної
адміністрації:
Оголошую відразу з урахуванням тих змін, які були внесені до проекту
рішення в ході підготовки до сесії. До районного бюджету пропонується внести
додаткові кошти – це трансферти, які нам надходять. У першу чергу це 100 тис.
грн з державного бюджету на заходи щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій району. Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України
від 23 січня 2019 року № 39-р кошти передбачені на ремонт доріг у селі
Чикалівка Кам’янопотоківської сільської ради. Ці кошти ми передаємо на
Кам’янопотоківську сільську раду для цільового використання. За рахунок
надходження субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами відділу освіти виділяється додатково
300 тис. 709 грн, і кошти будуть спрямовані на оснащення кабінетів
інклюзивно-ресурсного центру і для поточного утримання, придбання
посібників дітям для інклюзивного навчання. За рахунок надходження
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субвенції з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції на 2019 рік для
медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб виділяються кошти
на районний бюджет для центральної районної лікарні в розмірі 118 тис. 200
грн. За рахунок надходження субвенції з місцевого бюджету на утримання
об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності
об’єктів спільного користування Білецьківською сільською радою виділяються
кошти в сумі 43 тис. грн, які будуть передані Недогарківській сільській раді для
здійснення сільського зеленого туризму. Сума вільних залишків, які утворилися
в районному бюджеті станом на 01 січня 2019 року, становить 1 млн 636 тис.
100 грн у той час, як потреба на сьогоднішній день – п’ять з лишнім мільйонів.,
І це не враховуючи потреби по фінансовому плану, який готує ЦРЛ, і по ПМСД
по заробітній платі. Пропонується розподілити вільні залишки на суму 1 млн
636 тис. 95 грн 50 коп. наступним чином:
комунальному підприємству “Кременчуцький районний центр первинної
медико-санітарної допомоги” – 130 тис. грн на виконання Програми розвитку
та підтримки Комунального підприємства «Кременчуцький районний центр
первинної медико-санітарної допомоги» на 2019 рік (ці кошти підуть на
придбання туберкуліну, на дитяче харчування та на придбання комп’ютерної
техніки);
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 3 тис. 600 грн на
поточні видатки для утримання установи (на оплату зв’язку);
територіальному центру соціального обслуговування – 30 тис. грн на
поточні видатки для утримання установи;
ВФСТ “Колос” – 4 тис. 200 грн на поточні видатки для утримання
установи, згідно Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017 – 2021
роки;
відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту – 635 тис. 933 грн 50 коп., у т. ч.: на
утримання закладів освіти, на оздоровлення дітей у літній період у
пришкільних таборах, на утримання БДЮТ, на утримання ДЮСШ, на
утримання інклюзивно-ресурсного центру, на виготовлення проектнокошторисної документації по реконструкції системи газопостачання
Білецьківського НВК;
управлінню соціального захисту населення – 50 тис. грн на виконання
районної “Комплексної програми соціального захисту і соціального
забезпечення населення району на 2013 – 2020 роки”;
раді районної організації ветеранів – 45 тис. грн на виконання районної
комплексної “Програми соціального захисту ветеранів війни на 2018 – 2020
роки”;
сектору культури і туризму Кременчуцької РДА – 10 тис. грн на виконання
Програми соціально-культурних заходів на 2019 рік;
Пришибській сільській раді іншу субвенцію в сумі 30 тис. грн для
забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі
амбулаторного лікування населення в Білецьківській АЗПСМ;
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співфінансування на відшкодування частини вартості путівки дитячим
закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та
відпочинку дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми – 81 тис. 762 грн;
районній державній адміністрації на виконання Програми забезпечення
виконання Кременчуцькою районною державною адміністрацією власних та
делегованих їй Кременчуцькою районною радою повноважень на 2019 – 2020
роки – 185 тис. грн (це на погашення заборгованості по охороні приміщення за
минулий рік, на оплату послуг з охорони на перше півріччя цього року та
енергоносії);
районній раді – 200 тис. грн на поточні видатки для утримання установи;
на збільшення обсягу резервного фонду – 230 тис. 600 грн;
Залишок медичної субвенції, який утворився станом на 01.01.2019 року
спрямовується на зміцнення матеріально-технічної бази центральної районної
лікарні в сумі 848 тис.189 грн 69 коп., з них з районного бюджету – 476 тис. 704
грн 56 коп. та від об’єднаних сільських рад – 371 тис. 485 грн 13 коп.
Залишок освітньої субвенції, який утворився станом на 01.01.2019 року по
районному бюджету в сумі 900 тис. грн спрямовується на придбання
навчально-дидактичного матеріалу для «Нової української школи», програмне
забезпечення, придбання комп’ютерної техніки.
Кошти інших субвенцій від сільських рад у сумі 538 тис. 482 грн
спрямовуються на утримання закладів та установ районного значення.
Видаткову частину спеціального фонду районного бюджету пропонується
зменшити на суму 621 тис. 700 грн. У зв’язку з тим, що після реорганізації
центральної районної лікарні в комунальне некомерційне підприємство власні
кошти закладу надходять на рахунок ПАТ КБ «Приватбанк», а не на рахунок
УДКСУ у Кременчуцькому районі, адміністрація центральної районної лікарні
листом № 01-21/455 від 08.02.2019 звернулась з проханням зняти заплановані в
районному бюджеті на 2019 рік кошти в сумі 621 тис. 700 грн, які планувались
за рахунок надходжень від оренди приміщень та платних послуг.
На виконання наказу Міністерства фінансів України від 21.02.2019 №78
«Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів», а також з метою належної організації
бюджетного процесу на місцевому рівні необхідно кошти субвенції з місцевого
бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів
освітньої субвенції на оплату праці педагогічних працівників інклюзивноресурсного центру в сумі 1 млн 40 тис. 757 грн перерозподілити з КПКВКМБ
0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» на КПКВКМБ
0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів».
За рахунок коштів від повернення кредитів, наданих з районного бюджету
на кредитування сільських забудовників у минулі роки, заплановані видатки по
спеціальному фонду в сумі 13 тис. грн для надання пільгового кредитування
сільських забудовників.
Надійшло запитання
Білоус І.І., депутат районної ради:
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Як так виходить, що ми можемо 160 тис. грн знайти на виготовлення
проекту, а на те, щоб звозити дітей на змагання, виділити 20 тис. грн не
можемо? Я маю на увазі змагання, де перемагають, якими займається
Горячковський.
Відповіла
Піддубна

Оксана

Вікторівна,

начальник фінансового управління
Кременчуцької
районної
державної
адміністрації:
Я ж озвучила, що на ДЮСШ ми виділяємо 20 тис. грн, а Горячковський
займається змаганнями, у яких беруть участь дорослі. Що ж стосується грошей
на проект, то це залишки минулого року: ці кошти виділялися ще в минулому
році, але освіта їх не використала, тому зараз ми знову їм їх направляємо.
Надійшло запитання
Черниш М.К., депутат районної ради:
У нас залишилося 900 тис. грн освітньої субвенції з минулого року. Їх
цільове призначення – на комп’ютеризацію, інтерактивні дошки і т. д. Чи
освоїть їх відділ освіти? І чи є розрахунок того, яка конкретно потрібна сума?
Відповіла
Семерянін

О.Г.,

начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту
Кременчуцької РДА:
Так, вони підуть на придбання дидактичних матеріалів для перших класів,
забезпечення робочого місця вчителя: комп’ютер, БФП, ламінатор з усіма
витратними матеріалами. Для прикладу, минулого року ми отримали з
обласного бюджету комплекти, ціна одного з яких 340 тис. грн. Для першого
класу тільки на один кабінет потрібна інтерактивна дошка.
Черниш М.К., депутат районної ради:
Але ж майже мільйон ви запросили. Ми з районного бюджету
вишуковуємо крихти, щоб якось забезпечити ПМСД і лікарню хоч кількома
комп’ютерами, бо їм треба вже з першого квітня переходити на нову систему
роботи. А сюди треба дати таку суму. Так ви хоч на неї закупіть 20
комп’ютерів, по договору оренди передайте лікарні й ПМСД. І зекономите
кошти.
Семерянін

О.Г.,

начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту
Кременчуцької РДА:
6-та постанова 17-го року чітко регулює, на що можна використовувати
залишки освітньої субвенції: «…Освітня субвенція використовується на оплату
праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти…» Ми
навіть не можемо направити ці кошти на оплату праці вихователів дошкільних
підрозділів, бо вони підпадають під фінансування тільки з районного бюджету.
«…Залишки освітньої субвенції можуть використовуватися на придбання
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шкільних автобусів для опорних шкіл…» – у нас їх немає, «… на придбання
навчальних посібників, підручників за погодженням з Міністерством освіти…»
– у нас такої потреби немає. Раніше ми могли ще використовувати залишки
освітньої субвенції на термомодернізацію будівель навчальних закладів, але в
минулому році цей пункт виключили. Ми могли в минулому році
використовувати залишки освітньої субвенції на забезпечення навчальновиховного процесу для НУШ: оснащення кабінетів меблями, комп’ютерним
обладнанням і так далі. У січні цього року внесено до постанови ще одну зміну.
Тепер ми можемо використовувати ще субвенцію на забезпечення санітарногігієнічних умов. Якщо ж я накуплю комп’ютери за кошти освітньої субвенції й
передам їх в оренду, то до мене виникнуть питання.
Піддубна

Оксана

Вікторівна,

начальник фінансового управління
Кременчуцької
районної
державної
адміністрації:
Я хочу уточнити, що залишок освітньої субвенції на 1 січня 19-го року
становить 4 млн 39 тис. 296 грн, з яких вона просить виділити 900 тис. грн. Те,
що залишається, не можна виділити ні на медицину, ні на управління праці –
нікуди.
Черниш М.К., депутат районної ради:
Я й не пропоную виділяти ці гроші на медицину. Розумію, що за це можна
сісти в тюрму, але є адміністрація, нехай сядуть і подумають, як це зробити, не
порушуючи закону. А ви хочете не ризикувати, сидіти й бути багатими.
Тепер – Марії Володимирівні ми виділяємо 848 тис. грн залишку медичної
субвенції. У неї з цієї хвилини, як ми проголосуємо, залишається три дні, щоб
витратити ці кошти. Якщо вона не витратить їх до першого квітня, то вони
«згорають». Я задавав їй запитання стосовно того, чи в неї на цю суму лежать
уже платіжки і що вона планує робити.
Ігнатчук М.В., виконуюча обов’язки директора КП виконуюча обов’язки
директора комунального некомерційного підприємства
Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна
районна лікарня»:
Постановою Кабінету Міністрів № 11 визначено, куди можна скеровувати
медичну субвенцію – на зміцнення матеріально-технічної бази та інші поточні
видатки, окрім енергоносіїв та заробітної плати. Враховуючи, що в минулому
році у нас був зроблений проект на заміну вікон і дверей на суму 540 тис. грн, а
виконано робіт лише на 250 тис. грн, то зараз у нас уже готовий проект на
продовження заміни вікон на енергозберігаючі в кардіологічному корпусі, і
знову ж таки, керуючись Законом «Про державні закупівлі», ми сьогодні більш
ніж на 340 тисяч виконати роботи без проведення тендерних торгів не можемо.
Це сума, куди входять і технічний нагляд, і корекція проекту.
Усі вже почули, що з 1 квітня ми йдемо на роботу в нових умовах
фінансування. Національна служба здоров’я України з нами заключила договір.
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Однією з умов подальшої роботи є питання інформатизації, тобто забезпечення
комп’ютером на кожному робочому місці кожного лікаря. Якщо лікарів у
відділенні три, то повинно бути три комп’ютери. Такої розкоші ми зараз собі
дозволити не можемо, тому, знову ж таки, на допускову граничну суму згідно
закону – 200 тис. грн – ми закуповуємо 16 комп’ютерів.
Територію нашої лікарні ви всі бачили. Коли в 17-му році сталося три
пориви теплотраси, необхідно було підривати плити, які багато років там
лежали. Після такого треба територію приводити до ладу. У нас є проектнокошторисна документація на впорядкування цієї території на 108 тис. грн.
На комп’ютери потрібно встановлювати спеціальні програми. Ми знайшли
найдешевшого постачальника медичної інформаційної програми. Це черкаська
фірма. Ми виторгували в них кожне робоче місце за 4 тис. грн, так як у нас буде
разом 40 комп’ютерів, то це вийде 160 тис. грн.
Надійшло запитання
Шушвал К.В., депутат районної ради:
Я ще раз хотіла б почути, на що виділяються кошти районній раді.
Відповіла
Піддубна

Оксана

Вікторівна,

начальник фінансового управління
Кременчуцької
районної
державної
адміністрації:
200 тис. грн. З них 153 тис. грн іде на заробітну плату і заповнення двох
вакантних посад. Це ті кошти, за які голосували, з урахуванням надбавок і
премій працівникам. До кінця року коштів, які ми виділили в бюджеті на
виплату заробітної плати, їм не вистачало. І різниця – на поточні видатки. На
бензин вони не закладають.
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Якщо більше запитань немає, то ставимо питання на голосування.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 21, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти в цілому зі змінами?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 21, 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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14.Слухали: Про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати
діяльності органів прокуратури на території Кременчуцького району у 2018
році.
Інформував: Демченко Дмитро Анатолійович,
керівник Кременчуцької місцевої прокуратури,
радник юстиції.
Доброго дня! Я не знаю, чи є потреба зачитувати цю інформацію, оскільки
вона вам роздана. Я лише хочу зазначити, що всі цифри там наведені у
порівнянні з відповідним періодом 2017 року. Інформацію органи прокуратури
подають два рази на рік.
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Добре, якщо запитань немає, то ставимо питання на голосування.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти в цілому?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
Вирішили: Рішення «Про стан законності, заходи щодо її зміцнення та
результати діяльності органів прокуратури на території Кременчуцького району
у 2018 році» прийняти одноголосно.
15.Слухали: Про стан боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку
та результати діяльності органів Національної поліції на території
Кременчуцького району у 2018 році.
Інформував Власенко Андрій Ігорович,
начальник Кременчуцького районного
відділення
поліції
Кременчуцького
відділу поліції Головного управління
національної поліції в Полтавській
області:
Доброго дня! Інформацію вам також роздано. Якщо є якісь запитання,
прошу.
Надійшло запитання
Білоус І.І., депутат районної ради:
У мене наболіле питання. Ви звертаєтесь до об’єднаних громад сільських
рад, щоб встановлювали камери спостереження? Крадіжок – просто тьма. Ви,
мабуть, чули який патруль створила в нас громада. Спіймали злодіїв, привели в
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райвідділення – з ними нічого не змогли зробити, згідно нашого чинного
законодавства, і відпустили. Ті розвернулися, обійшли село та з іншого боку із
залізничної колії зняли якийсь метал. Я розповідаю вам так, як воно було, а не
так, як вам донесли ваші підлеглі. Давайте щось будемо з цим робити.
Відповів
Власенко Андрій Ігорович, начальник Кременчуцького районного відділення
поліції Кременчуцького відділу поліції Головного
управління національної поліції в Полтавській
області:
Робота в громадах проводиться. Особисто я зі своїми заступниками
виїжджаю до територіальних громад, сільських рад. Зараз у нас є досить
позитивний досвід у Недогарківській ОТГ, де встановлено поліцейську
станцію, яку облаштовано камерами відеоспостереження. Такі камери
встановлено в самих Недогарках. Наразі камери встановлюються і в
Максимівці. На даний час у Головному управлінні Полтавської області
вирішується питання щодо введення окремих посад поліцейських, щоб на даній
станції здійснювали свою діяльність. На поліцейській станції повинен у
робочий час перебувати поліцейський, реагувати на звернення громадян, на
відповідні ситуації, які зафіксовані камерами спостереження. Що стосується
інших сільських рад і ОТГ, то зараз також проводяться з ними перемовини
щодо встановлення камер відеоспостережень. Наразі на це відгукнувся
Пришиб, де на найближчих сесіях буде вирішуватися дане питання. Те, що у
вас у громаді створили групу патрулювання, то це дуже добре. Дійсно, у нас у
законодавстві є прогалини стосовно того, що якщо когось спіймали із
наплічником, а в ньому лежать викрутки, то дуже важко довести, що він злодій.
Але по Новій Знам’янці проводяться розслідування стосовно проникнення у
приватні володіння. Є підозрювані, і наразі доводиться їхня вина у скоєнні
правопорушень у Вільній Терешківці.
Білоус І.І., депутат районної ради:
Але ж потрібно якось уміти розрізняти людей. Є така людина, яка, дійсно
йде з роботи, а є така, що одразу видно, що там клеймо немає де ставити. Ось і
в тому випадку, коли ми привели крадія, то в нього по першій ходці було
двадцять п’ять епізодів, там не треба було й розбиратися, все й так було ясно.
Це я знаю, бо він брат мого сусіда. І я особисто тоді бачив, як його затримувала
поліція. І ще в мене запитання, чи вистачає у вас людей для патрулювання?
Власенко Андрій Ігорович, начальник Кременчуцького районного відділення
поліції Кременчуцького відділу поліції Головного
управління національної поліції в Полтавській
області:
Так, вистачає.
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Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Я хотів би ще додати, що сьогодні районна рада разом з начальником
поліції та виконувачем обов’язків голови РДА розробила програму, відповідно
до якої Нацгвардія допомагає поліцейським здійснювати патрулювання в
населених пунктах району.
Надійшло запитання
Черниш М.К., депутат районної ради:
Відповідно до вашого звіту, ви за 2018 рік внесли до реєстру 6 з чимось
тисяч правопорушень. Якщо розділити їх на кількість днів у році, то виходить,
що ви до реєстру вносите по 22 справи щоденно. Так виникають запитання: чи
ви встигаєте їх туди вносити і який процент їхнього розкриття? Я розумію, що
зараз коїться в державі, але я не розумію, як ви працюєте.
Відповів
Власенко Андрій Ігорович, начальник Кременчуцького районного відділення
поліції Кременчуцького відділу поліції Головного
управління національної поліції в Полтавській
області:
6 тисяч – це взагалі повідомлень і виїздів, а до ЄРДР внесено 1102
кримінальних правопорушення. У нас буває по два злочини в день, буває – 7.
Відсоток розкриття по загальному криміналу – 40, по тяжких та особливо
тяжких злочинах – 43.
Надійшли запитання
Яременко С.І., депутат районної ради:
У мене запитання такого характеру: у Підгірному з’явилися неадекватні
квартиранти. Тероризують людей. Жінка з дитиною не може вийти на вулицю –
боїться. На яких підставах вони проживають у приватному будинку по вулиці
Ломоносова, 5, ніхто не знає. Як у такому випадку діяти, до кого звертатися?
Кузнєцов О.С., депутат районної ради:
У нас у Білецьківці також схожа ситуація. З’явилися якісь незрозумілі
люди. Ходять по селу дивно одягнені, кожного дня їх бачать. До кого
звертатися, щоб розібралися, звідки вони й що тут роблять?
Білоус І.І. депутат районної ради:
Як просувається справа по випиляних дубах у Білецьківці?
Відповів
Власенко Андрій Ігорович, начальник Кременчуцького районного відділення
поліції Кременчуцького відділу поліції Головного
управління національної поліції в Полтавській
області:
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По перших двох ситуаціях треба звертатися до дільничного. Це в його
компетенції, але я собі занотую і зверну увагу на дані випадки. Що ж
стосується дубів, то ведеться розслідування, є підозрювані, зараз проводиться
екологічна експертиза щодо встановлення розміру збитків.
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Шановні присутні, надійшла пропозиція поставити
голосування.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 21, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти в цілому?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 21, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.

питання

на

Вирішили: Рішення «Про стан боротьби зі злочинністю, охорони
громадського порядку та результати діяльності органів Національної поліції на
території Кременчуцького району у 2018 році» прийняти одноголосно.
16.Слухали: Про звіт директора КП «Архбудпроект» про виконання
функціональних обов’язків та фінансово-господарську діяльність підприємства
у 2018 році.
Доповідач – Левчук Антон Юрійович,
Директор комунального підприємства
«Архбудпроект».
Із залу
- Матеріали є, звіт усі читали…
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Будуть якісь запитання? Немає. Тоді буде пропозиція проголосувати.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 21, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти в цілому?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 21, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.

35

Вирішили: Рішення «Про звіт директора КП «Архбудпроект» про виконання
функціональних обов’язків та фінансово-господарську діяльність підприємства
у 2018 році» прийняти одноголосно.
17.Слухали: Про звіт виконуючої обов’язки директора комунального
некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька
центральна районна лікарня» про виконання функціональних обов’язків та
фінансово-господарську діяльність підприємства за 2018 рік.
Інформувала Ігнатчук Марія Володимирівна,
виконуюча обов’язки директора комунального
некомерційного підприємства Кременчуцької
районної ради «Кременчуцька центральна
районна лікарня»:
Щодо мого звіту, то я готова відповісти на ті запитання, які будуть. А зараз
я хочу просто коротко розповісти, що на сьогоднішній день являє собою
Кременчуцька центральна районна лікарня. Матеріально-технічна база лікарні у
2011 – 2012 роках, дякуючи керівництву району тих років, оновлена повністю.
Так, тоді ми мали кошти ГЗК, благодійних фондів. Як ці кошти залучалися, я не
знаю, мені тільки були вказівки освоїти їх. Участі в надходженні даних коштів
я, як керівник, не брала. Отже, база матеріально-технічна у нас на сьогоднішній
день оновлена, крім комп’ютерного та діагностичного обладнання. Весь штат
лікарів на сьогоднішній день укомплектований. Ми можемо похвалитися тим,
що в нас є з ким працювати. У нас зараз немає дозволу на первинну ланку, хоча
лікарі, які можуть підписувати декларації й приносити кошти, є. І ми б просили,
щоб ви внесли зміни до Статуту ЦРЛ у частині можливості надання первинної
допомоги. Ми до районної ради надсилали наш проект рішення, щоб внести
такі зміни й нашим лікарям (у нас є два терапевти й педіатр) надавати первинну
допомогу. Але нам чомусь не пішли на зустріч. Ми не заберемо пацієнтів у
ПМСД. Це будуть ті, хто не підписав декларації. Учора нас прямо штурмувала
велика кількість людей, які не підписали декларації з району пивзаводу… Це
буде лише во благо районній лікарні. Треба лише внести зміни до Статуту ЦРЛ.
Для подачі документів до Національної служби здоров’я України потрібно
подати копію Статуту, де повинно бути прописано слово «первинну».
В обговоренні взяли участь
Білоус І.І., депутат районної ради:
Я подавав цей проект рішення. Чому він не винесений на сесію?
Коваль О.О., депутат районної ради:
Давайте прямо зараз розглянемо це питання і приймемо рішення, якщо є
така необхідність.
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Черниш М.К., депутат районної ради:
Є пропозиція зараз закінчити питання по звіту Марії Володимирівни, а
потім після всіх питань порядку денного перед «Різним», якщо є таке бажання у
депутатів, внести до порядку денного питання щодо змін до Статуту ЦРЛ,
озвучити його й прийняти рішення.
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Переходимо до голосування по питанню звіту виконуючої обов’язки
директора КНП Кременчуцької районної ради «Кременчуцька ЦРЛ».
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу?
Прийнято більшістю голосів .
Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – 1.
Результати поіменного голосування додаються.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти в цілому?
Прийнято більшістю голосів.
Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – 1.
Результати поіменного голосування додаються.
Вирішили: Рішення «Про звіт виконуючої обов’язки директора комунального
некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька
центральна районна лікарня» про виконання функціональних обов’язків та
фінансово-господарську діяльність підприємства за 2018 рік» прийняти
більшістю голосів.
18.Слухали: Про звіт виконувача обов’язків директора комунального
підприємства «Кременчуцький районний центр первинної медико-санітарної
допомоги» про виконання функціональних обов’язків та фінансовогосподарську діяльність підприємства за 2018 рік.
Доповідач – Кучеренко Леонід Миколайович,
виконувач обов’язків директора комунального
підприємства
«Кременчуцький
районний
центр первинної медико-санітарної допомоги».
Надійшло запитання
Черниш М.К., депутат районної ради:
Якщо Марія Володимирівна зі своїми терапевтами візьметься за первинну
ланку, то чи постраждає від цього ПМСД?
Відповів
Кучеренко

Леонід

Миколайович, виконувач обов’язків директора
комунального
підприємства
«Кременчуцький
районний
центр
первинної медико-санітарної допомоги»:
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Ні, це люди міста Кременчука, які дуже хочуть обслуговуватися в
центральній районній лікарні. Ми не можемо з ними підписати декларації, тому
що можемо залишитися без фінансування взагалі, якщо переберемо ліміт,
встановлений МОЗом. У нас зараз 13 з половиною тисяч декларацій, а можна
14 тисяч 73.
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Якщо запитань до доповідача більше немає, то переходимо до
голосування.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу?
Прийнято більшістю голосів .
Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – 1.
Результати поіменного голосування додаються.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти в цілому?
Прийнято більшістю голосів.
Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – 1.
Результати поіменного голосування додаються.
Вирішили: Рішення «Про звіт виконувача обов’язків директора комунального
підприємства «Кременчуцький районний центр первинної медико-санітарної
допомоги» про виконання функціональних обов’язків та фінансовогосподарську діяльність підприємства за 2018 рік» прийняти більшістю голосів.
19.Слухали: Про затвердження фінансового плану на 2019 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».
Надійшло запитання
Токарєв В.В., депутат районної ради:
Яка ситуація з ФАПами – будуть вони працювати чи ні?
Відповів
Кучеренко

Леонід

Миколайович, виконувач обов’язків директора
комунального
підприємства
«Кременчуцький
районний
центр
первинної медико-санітарної допомоги»:
Ситуація складається таким чином, що не вистачає коштів на заробітну
плату. З 1 січня 2019 року піднялася мінімальна заробітна плата. Потреба на
енергоносії та комунальні послуги – 8 млн 786 тис. грн. На заробітну плату – 8
млн 75 тис. грн. Профінансовано, вірніше контрольна цифра НСЗУ, 10 млн 188
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тис. 21 грн. З даного питання ми розпочали свою роботу: на всі сільські ради й
об’єднані громади розіслали листи з розрахунками потреби на утримання, у
першу чергу ФАПів, але відповідь негативна. У районній державній
адміністрації відбулася нарада, на якій були присутні всі голови сільських рад, і
там же ними було запропоновано звернутися до депутатів. Наразі вирішення
може проходити у три етапи. Перше – це оптимізація – те, що рекомендує
Міністерство охорони здоров’я. Друге – перетворення на пункти надання
медичної допомоги. У цьому випадку скорочуються медичні працівники, але за
рахунок ФАПів та амбулаторій надаватиметься медична допомога. Третє – це
підвезення працівників до ФАПів та амбулаторій.
Надійшли запитання
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Щойно ви сказали, що у вас 13 з половиною тисяч декларацій. Ліміт, який
дає держава, – 14 тисяч. У вас усі лікарі забезпечені роботою. На цих людей
держава виділяє кошти. Тоді виникає запитання – чому у вас не вистачає
грошей?
Черниш М.К., депутат районної ради:
Сільські ради беруть участь у дофінансуванні вашої установи?
Кучеренко

Леонід

Миколайович, виконувач обов’язків директора
комунального
підприємства
«Кременчуцький
районний
центр
первинної медико-санітарної допомоги»:
По розрахунках за деклараціями, ми повинні більше фахівців утримувати.
Збільшення ліміту допускається до 50%. Стосовно сільських рад, то останні
відмовили в цьому питанні. Навіть об’єднана громада, яка відповідно до закону
повинна надавати кошти, і та відмовила у співфінансуванні.
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Якщо запитань до доповідача більше немає, то переходимо до
голосування.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу?
Прийнято одноголосно .
Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти в цілому?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
Вирішили: Рішення «Про затвердження фінансового плану на 2019 рік
комунального підприємства «Кременчуцький районний центр первинної
медико-санітарної допомоги» прийняти одноголосно.
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20.Слухали: Про виконання програм із різних напрямків діяльності, прийнятих
районною радою.
Інформував Скляревський Едуард Іванович,
заступник голови Кременчуцької районної
ради:
Звіти про виконання програм, по яких приймається рішення, розглядалися
на профільних комісіях і були рекомендовані, як такі, що вважаються
виконаними.
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
За відсутності запитань переходимо до голосування.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу?
Прийнято одноголосно .
Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти в цілому?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
Вирішили: Рішення «Про виконання програм із різних напрямків діяльності,
прийнятих районною радою» прийняти одноголосно.
21.Слухали: Про затвердження розпоряджень голови районної ради.
Доповідач – Скляревський Едуард Іванович,
заступник голови Кременчуцької районної
ради.
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Якщо запитань до доповідача немає, пропоную проголосувати.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 19, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти в цілому?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 19, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
Вирішили: Рішення «Про затвердження розпоряджень голови районної ради»
прийняти одноголосно.
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22.Слухали: Про зміни в постійній комісії Кременчуцької районної ради з
питань самоврядування, адміністративно-територіального устрою, депутатської
діяльності та етики, законності, правопорядку та боротьби з корупцією.
Інформував Скляревський Едуард Іванович,
заступник голови Кременчуцької районної
ради:
Це технічне питання. Депутат Сергій Луценко написав заяву про відмову
від того, щоб бути головою даної комісії. Пропонується, щоб головою комісії
був Андрій Гаврилов.
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Якщо запитань до доповідача немає, голосуємо.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу?
Прийнято більшістю голосів.
Голосували: за – 18, проти – немає, утримався – 2.
Результати поіменного голосування додаються.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти в цілому?
Прийнято більшістю голосів.
Голосували: за – 18, проти – немає, утримався – 2.
Результати поіменного голосування додаються.
Вирішили: Рішення «Про зміни в постійній комісії Кременчуцької районної
ради з питань самоврядування, адміністративно-територіального устрою,
депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку та боротьби з
корупцією» прийняти більшістю голосів.
23.Слухали: Про зміни в складі Президії Кременчуцької районної ради 7
скликання.
Інформував Скляревський Едуард Іванович,
заступник голови Кременчуцької районної
ради:
Оскільки членами президії районної ради є голови комісії, то Сергій
Луценко виключається з її складу. Андрій Гаврилов наразі вже є членом
президії в якості уповноваженого представника депутатської фракції політичної
партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП», тому в рішенні необхідно
зазначити й те, що відтепер він – голова комісії.
В обговорення взяли участь
Черниш М.К., депутат районної ради:
На засіданні президії прозвучала думка про те, щоб включити до її складу
голову райдержадміністрації.
Кравченко В.А., депутат районної ради:
Слушна думка – доцільно включити. Давайте проголосуємо!
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Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Голосуємо за основу, в цілому, зі змінами.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу?
Прийнято більшістю голосів.
Голосували: за – 19, проти – немає, утримався – 1.
Результати поіменного голосування додаються.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти в цілому зі змінами?
Прийнято більшістю голосів.
Голосували: за – 19, проти – немає, утримався – 1.
Результати поіменного голосування додаються.
Вирішили: Рішення «Про зміни в складі Президії Кременчуцької районної
ради 7 скликання» прийняти більшістю голосів.
24.Слухали: Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття
посади керівника (директора) комунального підприємства охорони здоров’я, що
є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл Кременчуцького
району.
Інформував Скляревський Едуард Іванович,
заступник голови Кременчуцької районної
ради:
Даний проект рішення розроблено відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України № 1094 від 27.12.2017р. «Про затвердження Порядку
проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального
закладу охорони здоров’я», статутів комунальних підприємств охорони
здоров’я, з урахуванням пропозицій депутатів районної ради. Проект рішення
було оприлюднено на сайті районної ради 8 січня 2019 року. Після довгих
дискусій, обговорень і на комісіях, і на засіданні президії вирішили внести
зміни до даного проекту рішення щодо кількості членів конкурсної комісії.
Пропонується п’ятнадцять осіб: дванадцять представників ОТГ й сільських рад,
два представники від районної ради й один – від громадських об’єднань.
В обговоренні взяли участь
Колотієвський Д.О., депутат районної ради:
Ні. Як це два від районної ради?! Ми так не казали. Ми казали про
чотирьох депутатів районної ради.
Скляревський Едуард Іванович, заступник голови Кременчуцької районної
ради:
То йшла мова про кількість у спостережній раді, а це конкурсна комісія.
Колотієвський Д.О., депутат районної ради:
Чому не може бути однакове представництво і там, і там?
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Черниш М.К., депутат районної ради:
Ми говорили про наглядову раду, а потім сказали, що перенесемо таку
кількість і на конкурсну комісію.
Кравченко В.А., депутат районної ради:
Наталіє Володимирівно, про що ми говорили на засіданні президії,
поясніть, будь ласка.
Цюпа Н.В., начальник юридичного відділу районної ради:
Про визначення кількості осіб і в наглядовій раді, і в спостережній раді, і в
конкурсній комісії.
Черниш М.К., депутат районної ради:
Добре, у якому складі представництва ви хочете затвердити конкурсну
комісію? Давайте по порядку.
Скляревський Едуард Іванович, заступник голови районної ради:
До складу конкурсної комісії ми пропонували п’ятнадцять осіб:
дванадцять представників ОТГ й сільських рад, два представники від районної
ради й один – від громадських об’єднань. Якщо зауважити на запропоновані
зміни, то п’ять представників ОТГ, два представники від засновника – районної
ради, два від громадських організацій. А комісія тоді зможе відповідно до
законодавства залучати до своєї роботи фахівців.
Коваль О.О., депутат районної ради:
Я поважаю ОТГ, я не проти них, але вважаю, що буде трохи не
справедливо по відношенню до сільських рад, оскільки представником
сільських рад виступатиме районна рада, а від неї буде лише двоє. А якщо ОТГ
між собою об’єднаються у визначенні кандидатури, у такому випадку будуть
нерівні голоси. Ви ж на таке теж зважайте, все може бути.
Колотієвський Д.О., депутат районної ради:
Я пропоную розробити іншу модель. Районна рада представляє спільні
інтереси територіальних громад району. ОТГ до нас юридичного відношення не
мають. Щоб вони були з нами, давайте віддамо п’ять посад ОТГ, два –
громадським організація, а всі інші – районній раді. А сільських рад взагалі не
потрібно тут, бо ми й так їх представляємо. І загальна кількість нехай буде
п’ятнадцять. Нехай будуть представники від ОТГ й депутати районної ради.
Цюпа Н.В., начальник юридичного відділу:
По закону кількісний склад комісії повинен бути від шести до дев’яти осіб.
Коваль О.О. депутат районної ради:
Буде те, що я й маю на увазі, що якщо п’ять голосів віддати ОТГ, то вони
завжди будуть у більшості, а районна рада – у меншості.
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Білоус І.І., депутат районної ради:
А я пропоную включити до цієї комісії ще голову РДА.
Цюпа Н.В., начальник юридичного відділу:
Комісія для роботи може залучати будь-кого – будь-якого фахівця за
необхідності.
Коваль О.О. депутат районної ради:
Давайте брати не по кількості ОТГ, а нехай ОТГ від себе дадуть двох
представників, сільські ради виберуть своїх двох, двоє буде від депутатів і двоє
– від громадськості. Щоб була якась рівномірність. Не потрібно роздувати
кількісний склад комісії, бо кожен повинен буде розбиратися в законодавстві, а
не просто прийти й голосувати бездумно. От нехай ОТГ зберуться і виберуть
своїх представників до цієї комісії.
Скляревський Едуард Іванович, заступник голови районної ради:
Шановні депутати, пропонуються такі зміни: два представники від ОТГ,
два від сільських рад, два від громадськості та один від районної ради як
засновника.
Колотієвський Д.О., депутат районної ради:
Як так можна?! Це неправильно, що від районної ради тільки один
представник. Ми ж засновники. Медицина – це єдине, що залишилося.
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Оскільки для правильного голосування в комісії повинна бути непарна
кількість членів, то пропонується такий склад: три – від ОТГ, два – від
сільських рад, два – від громадськості, два – від депутатського корпусу
районної ради. Загалом буде дев’ять.
Кравченко В.А., депутат районної ради:
Давайте сьогодні проголосуємо за цю пропозицію, а якщо в подальшій
роботі з’являться якісь пропозиції чи зауваження, то ми завжди можемо внести
зміни. Треба ж рухатися вперед.
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
У ході обговорення в сесійній залі надійшли пропозиції щодо внесення
змін до проекту рішення в частині кількісного складу конкурсної комісії.
Пропонується затвердити конкурсну комісію в складі дев’яти осіб: три – від
ОТГ, два – від сільських рад, два – від громадськості, два – від депутатського
корпусу районної ради.
Голосуємо за основу, у цілому, зі змінами.
Хто за те, щоб даний проект 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 проект рішення прийняти в цілому зі змінами?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 19, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
Вирішили: Рішення «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на
зайняття посади керівника (директора) комунального підприємства охорони
здоров’я, що є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл
Кременчуцького району» прийняти одноголосно.
25.Слухали: Про затвердження Положення про спостережну раду та Порядку
утворення спостережної ради комунального некомерційного підприємства
Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна районна лікарня».
Інформував Скляревський Едуард Іванович,
заступник голови Кременчуцької районної
ради:
Проект рішення розроблено відповідно до Закону України «Основи
законодавства України про охорону здоров’я», Постанови Кабінету Міністрів
України від 27 грудня 2017 року № 1077 «Про спостережну раду закладу
охорони здоров’я та внесення змін до Типової форми контракту з керівником
державного, комунального закладу охорони здоров’я». Даний проект рішення
було оприлюднено на сайті районної ради також ще 8 січня 2019 року. 17 січня
2019 року від Білецьківської сільської ради надійшли пропозиції до Порядку
утворення спостережної ради. Порівняльна таблиця вам роздана. У ній
пропонується замість складу спостережної ради в кількості 5 осіб записати
склад спостережної ради в кількості 17 осіб, а також включити до її складу
представників всіх сільських рад і ОТГ.
В обговоренні взяли участь
Колотієвський Д.О., депутат районної ради:
Ми, депутати, не матимемо своєї більшості. Буде так: туди входитиме
голова районної ради, його заступник, голови ОТГ й сільських рад, а від нас
представників не буде. Це спільне майно, ми за нього несемо відповідальність,
а нічого вирішувати не будемо.
Кравченко В.А., депутат районної ради:
Все майно – і ця будівля, і будівля лікарні – це спільна власність громад.
Все це майно поки що на балансі районної ради. Але ми зараз не вирішуємо
питання майна. Я тільки за те, щоб зараз не гальмувати роботу, а рухатися
уперед. Питання майна – слушне. До нього ще не раз ми будемо повертатися у
цьому залі в контексті створення громад, але зараз давайте приймати рішення й
не гальмувати роботу.
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Виступив
Черниш М.К., депутат районної ради:
Я хочу нагадати всім присутнім у залі, а депутатам – у першу чергу, що
коли ми займалися створенням комунального підприємства, то шукали
варіанти, як правильно це зробити. Були різні варіанти, але законодавча база,
яка була чинною на момент створення комунального підприємства, вказувала
на те, що засновником може бути тільки районна рада. У нас був варіант взяти
майно лікарні, поділити його в процентному відношенні пропорційно до кожної
сільської ради, до кожної об’єднаної громади, потім внести це майно в
уставний капітал. Але цей варіант розбився через недоскональну юридичну
базу. Тому, коли ми створювали підприємство, то в Статуті ЦРЛ записали
«…на основі спільного майна району». Ми запросили представників Фонду
майна. Вони прийшли на наше засідання і сказали, що ми не можемо майно
розділити. Якщо ми це будемо робити, то прийдеться, наприклад, хірургію
розбирати на цеглинки: комусь плити перекриття дістануться, комусь вікна, а
комусь – двері. Тоді ми пішли іншим шляхом. І зараз, Дмитре Олександровичу,
коли ми обговорюємо питання конкурсної комісії, спостережної ради,
наглядової ради, не потрібно сюди вплутувати питання майна, бо в Статуті
записано «…на основі спільного майна». Колись прийде такий час, що будемо
розходитися, тоді будемо ділити майно.
Щодо спостережної ради, то це «весільні генерали». Абсолютно однаково,
скільки їх буде, і хто там буде, то нащо роздувати? Хай їх буде п’ять. А ось
наглядова рада – це дійсно важливий орган, який буде працювати з
комунальним підприємством, то там треба серйозно подумати.
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Якщо запитань не буде, то голосуємо по даному питанню за основу та в
цілому без змін.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу?
Прийнято більшістю голосів.
Голосували: за – 19, проти – немає, утримався – 2.
Результати поіменного голосування додаються.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти в цілому?
Прийнято більшістю голосів.
Голосували: за – 19, проти – немає, утримався – 2.
Результати поіменного голосування додаються.
Вирішили: Рішення «Про затвердження Положення про спостережну раду та
Порядку утворення спостережної ради комунального некомерційного
підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна
районна лікарня» прийняти більшістю голосів.
26.Слухали: Про наглядову раду комунального некомерційного підприємства
Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна районна лікарня».
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Інформував Скляревський Едуард Іванович,
заступник голови Кременчуцької районної
ради:
Склад наглядової ради пропонується в кількості вісімнадцяти осіб: один
представник від голови районної ради, два представники від районної ради,
дванадцять представників від сільських рад та ОТГ, а також три незалежних
члени, обраних на конкурсних засадах.
В обговоренні взяли участь
Совенко О.П., юрисконсульт Кременчуцької ЦРЛ:
Хотів би зауважити, що жодна особа, яка обіймає виборну посаду
місцевого самоврядування, не може бути в складі наглядової ради. Вона
юридично не можете обіймати посаду в наглядовій раді. Це виходить з того, що
члени наглядової ради є посадовими особами юридичної особи. Якщо вони є
такими, то вони повинні бути в штаті. Якщо ж вони будуть у штаті, то вони
повинні отримувати заробітну плату.
Черниш М.К., депутат районної ради:
Це буде на безоплатній основу. Не жартуйте, хто ж це буде платити
вісімнадцяти чоловікам. Це треба прописати у положенні.
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Положенням передбачено, що члени наглядової ради будуть працювати на
громадських засадах, тобто безоплатно.
Цюпа Н.В., начальник юридичного відділу:
Господарським кодексом передбачено, що члени наглядової ради
державних комунальних підприємств отримують заробітну плату. Нашим
положенням це не передбачено. Ми внесли поправку в рішення про наглядову
раду й передбачили, що виключна компетенція наглядової ради вступить у силу
після затвердження рішенням сесії персонального складу останньої. Тобто
тільки тоді вступлять у силу їхні повноваження.
Кусяка Є.В., заступник Піщанського сільського голови:
Я не хотів вмішуватися в роботу сесії районної ради, але вже не втерпів.
Не можу мовчати. Давайте пригадаємо історію. Чому був створений такий
статут? Перше, і головне, – це для того, щоб затягти ОТГ у співфінансування. Я
це точно знаю. Воно ніде вголос не говорилося, але це так і є. Трактувалося, що
співзасновники несуть відповідальність за збереження майна. Таким чином, за
заборгованість за газ, за електроенергію, за те, що якщо лікарня закриється,
відповідальність нестимуть усі співзасновники. Але згідно чинного
законодавства лікарня була зареєстрована так, що єдиним засновником є
районна рада. Те, що прописано стосовно засновника в дужках (перераховані
сільські ради), не приймається до уваги. А сьогодні відбувається те, що
залишки коштів медичної субвенції, які були передані як об’єднаними
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громадами, так і районною радою, розподіляються по-тихому отут, і ніхто не
погоджує це з об’єднаними громадами. Сьогодні ж тут розглядається питання
щодо конкурсної комісії, спостережної та наглядової рад, але, знову ж таки, ні
на круглому столі, ні на яких дорадчих зборах об’єднаних громад не було. Я не
можу сказати за всі об’єднані громади, але така лінія поведінки провокує
недовіру одне до одного між районною радою й громадами, і ні до чого
хорошого це не призведе. У районній раді є різні комісії, але, на мою думку,
можна було створити окрему тимчасову комісію по розгляду тих питань, які
зараз розглядаються в цьому залі, і в ту комісію ви можете включати кого
завгодно, у тому числі й представників об’єднаних громад. І тоді не треба було
б мудрити ні з статутом, ні з положенням, ні з наглядовими, ні з дорадчими
органами. А всі питання, які б стосувалися роботи районної лікарні,
розглядалися б районною радою, але за погодженням з об’єднаними громадами
через розгляд на засіданнях такої комісії. А так питання зайшло сьогодні в
глухий кут. Сьогодні представником від ОТГ є один я, і не знаю, яким чином
буде сприйняте об’єднаними громадами те рішення, яке сьогодні ви приймете.
Кравченко В.А., депутат районної ради:
У центральній районній лікарні обслуговуються люди всього району, і
об’єднаних громад у тому числі, а також міста Кременчука. Тому і громади, і
місто несуть відповідальність перед своїми людьми за їхнє медичне
обслуговування в тому закладі, у який ідуть люди громади. І якщо їхні люди
вибрали наш заклад для обслуговування, то громади повинні платити і за їхнє
обслуговування, і за газ, і за електроенергію. Не можна відокремлюватися
громадам: це районна рада, а це – ми, тому живіть, як хочете, і фінансуйте, як
хочете, а ми будемо самі по собі. Іде ворожнеча. Потрібно знайти компроміс,
щоб працювала районна лікарня і не страждало населення району. Не потрібно
розділяти людей з об’єднаних громад і тих сільських рад, які ще тільки мають
намір об’єднуватися. Давайте дивитися на крок уперед – завтра дооб’єднаються
сільські ради, стануть об’єднаними громадами. І що тоді?
Черниш М.К., депутат районної ради:
Перед тим, як робити тут гучні заяви, треба досконально вивчати питання.
Коли ми створювали комунальне підприємство, у нас була одна проблема –
проблема недосконалості законодавчої бази України. Дійсно, виділено такий
суб’єкт, як об’єднані громади, але в законодавчій базі їх не прописали, і вони не
можуть бути засновниками. Тоді ми прийняли рішення створити комунальне
підприємство із максимально повноцінною участю об’єднаних громад. Ще тоді
говорилося, що ми співзасновники, ми в наглядову раду включаємо
представників ОТГ, а наглядовій раді надаємо повноваження розглядати
структуру, чисельність штату, тобто ми дали вам через наглядову раду
можливість управляти комунальним господарством. І ви через голос своїх
представників у наглядовій раді є повноправними власниками комунального
підприємства. Більш того, ми будемо розглядати питання фінансового плану і
вже там прописали, що фінансовий план на рік готує комунальне підприємство
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і наглядова рада, дають на 10 – 15 днів на розгляд об’єднаним громадам, і потім
він тільки буде затверджений. Можна було б зробити по іншому: створити без
об’єднаних громад комунальне підприємство, підписати з вами договори, по
повному кошторису виставити за кожного вашого пацієнта рахунки – платіть.
Але ж ми так не зробили, бо ми живемо в одному районі і в нас одна лікарня.
Тому давайте не будемо перегинати палицю і повернемося до питання
наглядової ради.
Білоус І.І., депутат районної ради:
Я пропоную включити до наглядової ради працівників центральної
районної лікарні.
Черниш М.К., депутат районної ради:
І як же вони там будуть незалежно працювати, якщо підпорядковуються
директору?
Цюпа Н.В., начальник юридичного відділу районної ради:
Відповідно до п. 9.10.2. Статуту Кременчуцької ЦРЛ порядок утворення
наглядової ради, порядок призначення членів наглядової ради, організація
діяльності наглядової ради та визначення кола питань, що належать до
виключної компетенції наглядової ради, встановлення вимог до незалежних
членів наглядової ради затверджується засновником. Відповідно до п. 1.6. цього
ж таки статуту засновником, власником та органом управління майном
підприємства, що є власністю територіальних громад Кременчуцького району, є
Кременчуцька районна рада. Щодо незалежних членів наглядової ради, то вони
обираються на підставі відкритого конкурсного відбору, що проводиться
конкурсною комісією. Все це прописано в порядку, який сьогодні винесений на
розгляд сесії.
Кравченко В.А., депутат районної ради:
Пропоную зняти дане питання з розгляду на доопрацювання.
Колотієвський Д.А., депутат районної ради:
Підтримую.
Черниш М.К., депутат районної ради:
І не буде в нас районної лікарні – вона не зможе працювати. Ми створили
комунальне підприємство ще 5 листопада. Пройшло п’ять місяців. За п’ять
місяців немає ні наглядової ради, ні конкурсної комісії – нічого немає. Ми не
хотіли включати в порядок денний це питання. Ви, депутати, наполягли на
включенні. А тепер ви що робите?!
Колотієвський Д.А., депутат районної ради:
Питання саме по собі складне – його треба доопрацювати.
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Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Шановні колеги, це питання було висвітлене не сайті районної ради ще в
січні місяці. Часу на доопрацювання було достатньо. І ці питання
доопрацьовані. Інше питання, що зараз ви не хочете їх заслухати.
Колотієвський Д.А., депутат районної ради:
Нехай Едуард Іванович зачитає, щоб ми знали, за що голосувати.
Скляревський Едуард Іванович, заступник голови Кременчуцької районної
ради:
Проект рішення розроблено відповідно до Господарського кодексу
України, Статуту комунального некомерційного підприємства Кременчуцької
районної ради «Кременчуцька центральна районна лікарня». Даним рішенням
затверджуються:
1. Критерії обов’язковості утворення наглядової ради: вартість активів згідно з
даними його фінансової звітності за останній звітний рік перевищує 20 млн грн;
розмір статутного капіталу перевищує 10 тис. грн; загальна сума поповнення
статутного капіталу та інших трансфертів з місцевого бюджету за попередній
фінансовий рік сукупно перевищує 2 млн грн; сума річного обороту за
попередній фінансовий рік перевищує 20 млн грн. (До даного пункту
пропонуються зміни: відповідно 1 млн. грн., 5 тис. грн., 50 тис. грн., 1 млн грн.
– суми пропонується зменшити – порівняльні таблиці вам роздані).
2. Порядок призначення членів, утворення та ліквідації наглядової ради, який
передбачає, що районна рада приймає рішення про створення наглядової ради,
якщо це підприємство відповідає критеріям обов’язковості створення
наглядової ради; кількість членів наглядової ради не може бути меншою за 6
осіб та більшою за 18 осіб; персональний склад наглядової ради затверджується
районною радою; до складу наглядової ради включаються уповноважені особи
від таких суб’єктів подання:
- представники від голови районної ради – 1 особа;
- представники від районної ради – 2 особи;
- представники від сільських рад (ОТГ) – 12 осіб;
- незалежні члени – 3 особи, обрані на конкурсних засадах за цим
Порядком.
Рішення про створення наглядової ради оприлюднюється на офіційному
веб-сайті районної ради. Голова районної ради делегує представника до
наглядової ради шляхом видання відповідного розпорядження. Районна рада та
сільська рада делегує представників до наглядової ради шляхом ухвалення
рішення сесії ради на основі письмових пропозицій від депутатських фракцій.
Незалежні члени обираються конкурсною комісією. Районна рада невідкладно
розробляє та подає на сесію районної ради проект рішення про затвердження
персонального складу наглядової ради підприємства. Незалежні члени
наглядової ради обираються на підставі відкритого конкурсного відбору, що
проводиться конкурсною комісією. Чисельний та персональний склад
конкурсної комісії затверджується розпорядженням голови районної ради. До
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складу конкурсної комісії голова районної ради включає уповноважених осіб
від таких суб’єктів подання: 1 особу від голови районної ради, по одній
уповноваженій особі від кожної депутатської фракції районної ради, не менше
2 осіб від громадських об’єднань, що проводять свою діяльність у сфері
протидії корупції, та по 1 особі від сільських рад (ОТГ) району. Формою роботи
комісії є засідання. Засідання конкурсної комісії є відкритими для
представників засобів масової інформації та громадськості. Інформація про
дату, час та місце проведення засідань конкурсної комісії оприлюднюється на
офіційному веб-сайті районної ради. Засідання конкурсної комісії
оформлюються протоколом.
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Чи будуть якісь запитання?
Із залу
- Ставте на голосування.
Ігнатчук М.В., виконуюча обов’язки директора КП виконуюча обов’язки
директора комунального некомерційного підприємства
Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна
районна лікарня»:
Зачитайте точно, як прописано, на якій основі працює наглядова рада. Я
наполягаю, якщо, звичайно, маю право голосу.
Цюпа Н.В., начальник юридичного відділу районної ради:
Відповідно до Господарського кодексу не передбачено, що у комунальних
унітарних підприємствах наглядова рада працює на платній основі.
Із залу
Кравченко В.А., депутат районної ради:
Давайте до цього положення внесемо рядочок, у якому пропишемо, що
наглядова рада працює на безоплатній основі.
Колотієвський Д.О., депутат районної ради:
Не можна цього робити. Якщо будете голосувати, то відмітьте собі, що я
відмовляюся брати участь у цьому голосуванні, оскільки я вважаю грубим
порушенням закону, що ця структура, тобто наглядова рада, працюватиме на
безоплатній основі.
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Голосуємо за зміни до рішення про наглядову раду.
Хто за те, щоб у даний проект рішення внести запропоновані зміни?
Прийнято більшістю голосів.
Голосували: за – 19, проти – немає, утримався – 2.
Результати поіменного голосування додаються.
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Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу та в цілому?
Прийнято більшістю голосів.
Голосували: за – 19, проти – 1, утримався – 1.
Результати поіменного голосування додаються.
Вирішили: Рішення «Про наглядову раду комунального некомерційного
підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна
районна лікарня» прийняти більшістю голосів.
27.Слухали: Про затвердження Положення про порядок складання,
затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних
підприємств Кременчуцької районної ради.
Інформував Скляревський Едуард Іванович,
заступник голови Кременчуцької районної
ради:
З метою вдосконалення системи фінансового планування та відповідно до
статті 78 Господарського кодексу України, статті 17, пункту 20 частини 1 статті
43, 59 Закону України «Про місце самоврядування в Україні», районна рада
вирішила:
1. Затвердити Положення про порядок складання, затвердження та
контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств
Кременчуцької районної ради.
2. Доручити голові Кременчуцької районної ради затверджувати фінансові
плани комунальних підприємств.
3. Керівникам комунальних підприємств забезпечити своєчасне складання,
подання на розгляд та затвердження річних фінансових планів і звітів про
стан їх виконання згідно з Положенням.
4. Покласти персональну відповідальність на керівників комунальних
підприємств за складання та виконання річних фінансових планів.
5. Керівникам комунальних підприємств привести статути у відповідність
до даного Положення.
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Якщо немає запитань, то є пропозиція поставити дане питання на
голосування.
В обговоренні взяв участь
Черниш М.К., депутат районної ради:
Перед тим, як проголосувати, я хочу сказати, що на засіданні президії ми
обговорили дане питання, чітко визначили, як розробляти план, хто має
розробляти, куди його подавати. Об’єднані громади також його розглядають,
якщо є зауваження, то вносяться поправки протягом визначеного терміну.
Положення про фінансовий план приймається для того, щоб Марія
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Володимирівна могла використовувати фінанси, які їй будуть надавати. Якщо
ми його не приймемо, то лікарня просто не зможе повноцінно працювати.
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти в цілому?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
Вирішили: Рішення «Про затвердження Положення про порядок складання,
затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних
підприємств Кременчуцької районної ради» прийняти одноголосно.
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Шановні колеги, під час роботи сесії від депутата Білоуса Івана Івановича
надійшла пропозиція включити до порядку денного питання «Про внесення
змін до Статуту комунального некомерційного підприємства Кременчуцької
районної ради «Кременчуцька центральна районна лікарня». Це процедурне
питання. Потрібно проголосувати за включення даного питання до порядку
денного.
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає.
28.Слухали: Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного
підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна
районна лікарня»
Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради:
Пропонуються зміни: у розділі «Загальні положення» п.1.1. викласти у
такій редакції: «Комунальне некомерційне підприємство Кременчуцької
районної ради «Кременчуцька центральна районна лікарня» (надалі Підприємство) є лікарняним закладом (поліклінічним – амбулаторним) охорони
здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає
послуги
первинної,
вторинної/
спеціалізованої
(третинної/
високоспеціалізованої) медичної допомоги будь-яким особам у порядку та на
умовах, встановлених законодавством України та цим статутом підприємства
(далі – Статут)». Тобто додається слово «первинну».
Пропоную проголосувати по даному питанню.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає.
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Результати поіменного голосування додаються.
Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти в цілому?
Прийнято одноголосно.
Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
Вирішили: Рішення «Про внесення змін до Статуту комунального
некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька
центральна районна лікарня» прийняти одноголосно.
29. Різне
Виступили
Черниш М.К., депутат районної ради:
Я хотів би звернути вашу увагу на явку депутатів на пленарні засідання. У
нас це вже стало проблемою – не вистачає депутатів для кворуму. На
сьогоднішній день вибуло два депутати, а замість них до цього часу нікого
немає. Керівництву районної ради необхідно написати листа до районної
виборчої комісії, щоб вони ввели нових депутатів.
Колотієвський Д.О., депутат районної ради:
Я хотів би всім нагадати, що не за горами другий тур президентських
виборів, тому закликаю всіх взяти в них участь і зробити демократичний,
чесний вибір.
Білоус І.І., депутат районної ради:
Сьогодні в цьому залі було досить жваве обговорення питань, винесених
на розгляд сесії. Мене дуже порадувало те, що нарешті депутати не стояли
осторонь, включилися в роботу і взяли активну участь у вирішенні наболілих
питань, тому маю надію, що і надалі так буде і ми будемо активно працювати
на благо нашого району.
Йощенко К.А., помічник депутат обласної ради:
Як жителька с. Піщаного я звертаюся до районних депутатів та до голови
районної ради з великим проханням допомогти з ремонтом мосту в нашому
селі. Міст знаходиться на трасі, через нього кожного дня проїжджають тисячі
машин, проходять люди, а він геть зруйнований. Тому, якщо можна,
посприяйте у вирішенні даної проблеми.
Ігнатчук М.В., виконуюча обов’язки директора комунального некомерційного
підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька
центральна районна лікарня»:
Ще раз хотілося б нагадати, що відповідно до постанови КМУ № 131 від
27.02.2019 року «Деякі питання здійснення пілотного проекту з реалізації
державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою
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