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КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 
 

 

ПРОТОКОЛ 
 

пленарного засідання двадцять восьмої сесії сьомого скликання  

 

“26”  липня  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), 

виконавчий апарат районної ради, представники засобів 

масової інформації. 

 

Всього запрошених – 46 чол. 

Прибуло на сесію – 39 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.  

Слово надається Остапець Юлії Григорівні, секретарю Кременчуцької 

районної виборчої комісії. 

 

Остапець Ю.Г., секретар Кременчуцької районної виборчої комісії: 

Шановні депутати, присутні! До Кременчуцької районної виборчої комісії 

надійшла заява від Івасенка Григорія Миколайовича про дострокове складення 

повноважень депутата Кременчуцької районної ради VII скликання, обраного в 

багатомандатному виборчому округу за виборчим списком Територіальної 

організації Політичної партії «Опозиційний блок» у Кременчуцькому районі 

Полтавської області, черговість якого у виборчому списку була №2 відповідно 

до рішення територіальної виборчої комісії територіального виборчого округу 

№11, за яким закріплено кандидата в депутати, включеного до виборчого 

списку. Відповідно до статті 89 Закону України «Про місцеві вибори» 

Кременчуцька районна виборча комісія постановила: задовольнити заяву 

Івасенка Г.М. 
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Також комісія задовольнила заяву про відмову від депутатського мандату 

наступного за черговістю кандидата в депутати, Заніздри Віталія 

Анатолійовича, черговість якого у виборчому списку – №4, відповідно до 

рішення територіальної виборчої комісії територіального виборчого округу 

№34, за яким закріплено кандидата в депутати, включеного до виборчого 

списку Територіальної організації Політичної партії «Опозиційний блок» у 

Кременчуцькому районі Полтавської області. Керуючись пунктом 1 статті 90 

Закону України «Про місцеві вибори», Кременчуцька районна виборча комісія 

вирішила зареєструвати Кирилову Світлану Іларіонівну депутатом 

Кременчуцької районної ради VII скликання, черговість якої у виборчому 

списку – №5,  відповідно до рішення територіальної виборчої комісії 

територіального виборчого округу №4, за яким закріплено кандидата в 

депутати, включеного до виборчого списку Територіальної організації 

Політичної партії «Опозиційний блок» у Кременчуцькому районі Полтавської 

області. При цьому зазначаю, що відповідно до пункту 1 статті 49 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження депутата ради 

починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною 

виборчою комісією на сесії ради рішення про визнання повноважень депутата. 

Вітаю Світлану Іларіонівну! 

А також у зв’язку зі смертю депутата Кременчуцької районної ради VII 

скликання Онищенка Сергія Леонідовича 14 лютого 2019 року, черговість 

якого у виборчому списку відповідно до рішення територіальної виборчої 

комісії була №6, територіального виборчого округу №29, за яким закріплено 

кандидата в депутати, включеного до виборчого списку Кременчуцької 

районної партійної організації Аграрної партії України. Керуючись пунктом 1 

статті 90 Закону України «Про місцеві вибори», Кременчуцька районна виборча 

комісія вирішила зареєструвати Самойленка Івана Анатолійовича депутатом 

Кременчуцької районної ради VІІ скликання, черговість якого у виборчому 

списку – №7, відповідно до рішення територіальної виборчої комісії 

територіального виборчого округу №15, за яким закріплено кандидата у 

депутати, включеного до виборчого списку Кременчуцької районної партійної 

організації Аграрної партії України. При цьому зазначаю, що відповідно до 

пункту 1 статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення 

відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про 

визнання повноважень депутата. Вітаю Івана Анатолійовича! Бажаю вам 

успіхів та виважених рішень! 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Світлано Іларіонівно, Іване Анатолійовичу, вітаю вас із набуттям 

депутатських повноважень. Бажаю, щоб та робота, яку ми будемо робити разом 

з вами, приносила тільки користь Кременчуцькому районові та його 

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

проекту порядку денного, розглянуті на засіданні постійних комісій та президії 

районної ради. 

На засіданні постійних комісій та президії обговорено й погоджено 

включити до порядку денного питання: «Про внесення змін та доповнень до 

районної комплексної Програми «Профілактики правопорушень на 2017 – 2020 

роки», «Про внесення змін та доповнень до Програми «Освіта Кременчуцького 

району на 2017 – 2021 роки» та «Про депутатський запит депутата районної 

ради Черниша М.К.» Проект порядку денного депутатам роздано. 

Хто за те, щоб запропонований проект порядку денного прийняти за 

основу, прошу проголосувати. 

Прийнято одноголосно. 

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

Вношу пропозицію про включення до порядку денного питання «Про 

внесення змін та доповнень до Програми «Освіта Кременчуцького району на 

2017 – 2021 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 внесення 

змін та доповнень до районної комплексної Програми «Профілактики 

правопорушень на 2017 – 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 

депутатський запит депутата районної ради Черниша М.К.»  

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

голосувати. 

Прийнято одноголосно. 

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

 

Ми проголосували за включення трьох додаткових питань до порядку 

денного. Тому пропоную 1-м питанням розглянути депутатський запит, 2-м – 

депутатське звернення, 3-м та 4-м питаннями заслухати інформацію начальника 

поліції та керівника прокуратури, всі інші питання – згідно нумерації порядку 

денного, туди ж включено і додаткові питання про внесення змін та доповнень 

до програм (10-е питання – «Про внесення змін та доповнень до Програми 

«Освіта Кременчуцького району на 2017 – 2021 роки» та 11-е – «Про внесення 

змін та доповнень до районної комплексної Програми «Профілактики 

правопорушень на 2017 – 2020 роки»). І 27-е питання – «Різне». 

Хто за те, щоб проект порядку денного прийняти в цілому зі змінами, 

прошу голосувати. 
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Прийнято одноголосно. 

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

 

Прийнятий порядок денний: 

1. Про депутатський запит депутата районної ради Черниша М.К. 

Черниш Микола Костянтинович, 

депутат Кременчуцької районної ради. 

2. Про звернення депутатів Кременчуцької районної ради Полтавської області 

до Служби автомобільних доріг Полтавської області та Головного управління 

Національної поліції в Полтавській області стосовно облаштування 

пішохідних переходів біля Кривушівського НВК. 

Машошіна Наталія Володимирівна, 

депутат Кременчуцької районної  ради. 

3. Про стан боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та 

результати діяльності органів Національної поліції на території 

Кременчуцького району в І півріччі 2019 року. 

Власенко Андрій Ігорович,     

начальник Кременчуцького районного 

відділення поліції Кременчуцького 

відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Полтавській 

області. 

4. Про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності 

органів прокуратури на території Кременчуцького району в І півріччі 2019 

року. 

Демченко Дмитро Анатолійович, 

керівник Кременчуцької місцевої 

прокуратури. 

5. Про проект «Реконструкція системи газопостачання в Білецьківському НВК 

в с. Білецьківка Кременчуцького району Полтавської області». 

Герасименко Раїса Іванівна,               

депутат Кременчуцької районної ради.                    

6. 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. 

7. Про внесення змін до районної Програми розвитку та підтримки 

комунального підприємства «Кременчуцький районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» на 2019 рік. 

Кучеренко Леонід Миколайович, 

виконувач обов’язків директора 

комунального підприємства 
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«Кременчуцький районний центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги». 

8. 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». 

9. 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». 

10. 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. 

11. Про внесення змін та доповнень до районної комплексної Програми 

«Профілактики правопорушень на 2017 – 2020 роки». 

Маз Олександр Михайлович,                

завідувач сектору взаємодії з 

правоохоронними органами, оборонної 

та мобілізаційної роботи Кременчуцької 

районної державної адміністрації. 

12. Про внесення змін та доповнень до Програми забезпечення виконання 

Кременчуцькою районною державною адміністрацією власних та 

делегованих їй Кременчуцькою районною радою повноважень на 2019 – 

2020 роки. 

Піддубна Оксана Вікторівна, 

начальник фінансового управління 

Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 

13. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І квартал 2019 

року. 

http://kremrada.pl.ua/assets/files/Sesions2proekt/25.24.doc
http://kremrada.pl.ua/assets/files/Sesions2proekt/25.24.doc
http://kremrada.pl.ua/assets/files/Sesions2proekt/25.24.doc
http://kremrada.pl.ua/assets/files/Sesions2proekt/25.24.doc
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Піддубна Оксана Вікторівна, 

начальник фінансового управління 

Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 

14. Про затвердження розпоряджень голови районної державної адміністрації. 

Піддубна Оксана Вікторівна, 

начальник фінансового управління 

Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 

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

Піддубна Оксана Вікторівна, 

начальник фінансового управління 

Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 

16. Про організацію оздоровлення та відпочинок дітей і молоді у 2019 році. 

Семерянін Оксана Григорівна,  

начальник відділу освіти, сім’ї, молоді 

та спорту Кременчуцької районної 

державної адміністрації. 

17. Про надбавку за вислугу років голові районної ради. 

Хорощак Володимир Валерійович, 

начальник загального відділу 

Кременчуцької районної ради. 

18. Про надбавку за вислугу років заступнику голови районної ради. 

Хорощак Володимир Валерійович, 

начальник загального відділу 

Кременчуцької районної ради. 

19. Про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування 

голові районної ради.  

Хорощак Володимир Валерійович, 

начальник загального відділу  

Кременчуцької районної ради. 

20. Про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування 

заступнику голови районної ради.  

Хорощак Володимир Валерійович, 

начальник загального відділу 

Кременчуцької районної ради. 

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

адміністративно-територіальних одиниць с. Придніпрянське Потоківської 

сільської ради Кременчуцького району Полтавської області. 

Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 
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22. Про затвердження розпоряджень голови районної ради. 

Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 

23. Про надання дозволу Кременчуцькій ЦРЛ на списання автомобіля IVECO 

DAILY 30.8. 

Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 

24. Про надання дозволу на передачу в оренду трьох блоків гаража районної 

ради по вул. Миколи Залудяка, 14 .  

Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 

25. Про безоплатну передачу комп’ютерної техніки в межах спільної власності 

територіальних громад Кременчуцького району.  

Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 

26. Про внесення змін до плану роботи районної ради на 2019 рік.  

Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 

27. 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 15-го питання – до 10 хвилин; 

- для доповіді з 1-го по 14-е та з 16-го по 26-е питання – до 3 хвилин; 

- для інформації – до 2 хвилин; 

- для виступів – до 3 хвилин; 

- для повторних виступів – до 2 хвилин; 

- «Різне» – до 30 хвилин. 

Сесію плануємо провести за 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 у складі трьох осіб. 

Будуть якісь заперечення або зауваження? Немає. Прошу проголосувати.  
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Прийнято одноголосно. 

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

  

Дозвольте мені запропонувати кандидатів до складу лічильної комісії:  

Голова комісії – Маз Наталія Юріївна. 

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 депутатський запит депутата районної ради Черниша М.К. 

Інформував Черниш Микола Костянтинович, 

депутат Кременчуцької районної ради: 

Шановні колеги, шановні присутні, необхідність подання мого 

депутатського запиту виникла після того, коли ми на засіданні бюджетної 

комісії підняли питання бюджету району, і виконуюча обов’язки директора 

ЦРЛ повідомила про те, що на 2019 рік по опіковому відділенню районної 

лікарні, яке фінансується з обласного бюджету, кошти були виділені на 

заробітну плату медперсоналу лише на І квартал. Протягом ІІ кварталу 

заробітна плата по опіковому відділенню виплачувалася із загального фонду 

заробітної плати лікарні, через що сьогодні виник дефіцит коштів. Тому я хочу 

звернутися з вашою допомогою до тимчасово виконувача обов’язків голови 

Полтавської ОДА Пругла Олега Євгеновича та голови Полтавської обласної 

ради Біленького Олександра Юрійовича з проханням виділення додаткових 

коштів з обласного бюджету на заробітну плату для обласного опікового 

відділення Кременчуцької ЦРЛ, щоб уникнути тим самим виникнення 

кредиторської заборгованості із заробітної плати. 

 

Виступила 

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

підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька 

центральна районна лікарня»: 

Це відділення не називається обласним. По статуту – це опікове відділення 

Кременчуцької ЦРЛ, хоч і фінансується з обласного бюджету. 
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Черниш Микола Костянтинович, депутат Кременчуцької районної ради: 

Добре, тоді я прошу прописати в тексті запиту «відділення, що 

фінансується з обласного бюджету» та підтримати його. 

 

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 депутатський запит депутата районної ради Черниша М.К.» 

прийняти одноголосно. 

 

 

2.Слухали: Про звернення депутатів Кременчуцької районної ради Полтавської 

області до Служби автомобільних доріг Полтавської області та 

Головного управління Національної поліції в Полтавській області 

стосовно облаштування пішохідних переходів біля 

Кривушівського НВК. 

Інформувала Машошіна Наталія Володимирівна, 

депутат Кременчуцької районної ради: 

 Шановні присутні, питання, яке я зараз піднімаю, виникло вже давно. Біля 

Кривушівського НВК дорога дуже небезпечна і завантажена транспортом – це 

траса між Кременчуком і Світловодськом. Необхідно, щоб там встановили 

«лежачих поліцейських», а також інші попереджувальні дорожні знаки, 

оскільки там переходить дорогу багато дітей. Потрібно, щоб водії примусово 

знижували швидкість для запобігання дорожньо-транспортним пригодам. Я там 

живу неподалік і бачу, з якою швидкістю мчать автомобілі по цій трасі… 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

 Будуть якісь запитання? Ні. У ході підготовки до сесії до проекту рішення 

надійшли зміни. Було запропоновано записати «...до Агентства місцевих доріг» 

замість «…до Служби автомобільних доріг», оскільки саме це агентство є 

замовником робіт з ремонту та балансоутримувачем автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення Полтавської області. 

 Заперечень немає, тоді 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 . 
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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 звернення депутатів Кременчуцької районної ради 

Полтавської області до Агентства місцевих доріг Полтавської області та 

Головного управління Національної поліції в Полтавській області стосовно 

облаштування пішохідних переходів біля Кривушівського НВК» прийняти 

одноголосно. 

 

 

3.Слухали: Про стан боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку 

та результати діяльності органів Національної поліції на території 

Кременчуцького району в І півріччі 2019 року. 

Інформував Власенко Андрій Ігорович,     

начальник Кременчуцького районного 

відділення поліції Кременчуцького відділу 

поліції Головного управління Національної 

поліції в Полтавській області: 

Доброго дня, шановний головуючий, шановні присутні. До вашої уваги 

інформація про стан боротьби зі злочинністю в І півріччі 2019 року. 

Насамперед хочу доповісти вам про ситуацію з комплектацією штату. На даний 

час штатна чисельність Кременчуцького районного відділення поліції складає 

70 співробітників, некомплект – 14 посад. Це переважно групи швидкого 

реагування патрульної поліції. За І півріччя в нас зареєстровано 427 

кримінальних проваджень, по 70-ти з яких встановлені особи, і їм оголошено 

про підозру. Із 427 кримінальних проваджень 151 – по тяжких злочинах, з яких 

розкрито 63. За вказаний період сталося два особливо тяжких злочини – це 

вбивство, одне з яких розкрито і завдяки спільним діям поліції й прокуратури 

доведено до суду. Зараз справа знаходиться в Полтавському районному суді. За 

звітний період було скоєно два грабежі – заволодіння автотранспортними 

засобами. Обидва розкриті. Зареєстровано два злочини незаконного 

поводження з вогнепальною зброєю – обидва розкриті. Також зареєстровано 

хуліганство з використанням зброї – справу розкрито, матеріали знаходяться в 

суді. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію про 

вчинення 239 крадіжок. По 102 кримінальних провадженнях особи, що їх 

вчинили, встановлені. На території обслуговування Кременчуцького районного 

відділення КВП переважають крадіжки з приватних домоволодінь та 

присадибних ділянок.  

У районі протягом І півріччя проводилося багато масових заходів. 

Працівниками поліції здійснювалася охорона громадського порядку, 

наприклад, у Білецьківці на полуничному фестивалі, у Келеберді – на рибному. 
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Також попереду нас чекає проведення днів сіл, де також потрібно буде 

забезпечувати громадський порядок. 

 

Надійшло запитання 

Карпенко В.П., депутат районної ради: 

Чому ж такий у вас великий некомплект штату? 

 

Відповів 

Власенко Андрій Ігорович, начальник Кременчуцького районного відділення 

поліції Кременчуцького відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Полтавській 

області: 

 Як я вже сказав, найбільше в нас не вистачає людей у групах реагування 

патрульної поліції. Там сержантські посади. Дуже важко зараз знайти людей, 

які б хотіли працювати за такими графіками і на таку зарплату, як там. Тобто 

основною причиною є рівень заробітної плати. 

 

Надійшло запитання 

Яременко С.І., депутат районної ради: 

А чим закінчилася погоня за водієм на мерседесі кілька днів тому? Це був 

житель Кременчука чи району? 

 

Відповів 

Власенко Андрій Ігорович, начальник Кременчуцького районного відділення 

поліції Кременчуцького відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Полтавській 

області: 

 Внесено кримінальні провадження по трьох статтях: одне по 290-ій – це 

підробка або заміна ідентифікаційного номера, номерів двигуна, шасі або 

кузова, або заміна без дозволу відповідних органів номерної панелі з 

ідентифікаційним номером транспортного засобу, та два по 263-ій – це носіння, 

виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої 

холодної зброї без передбаченого законом дозволу. Затриманий – житель 

Кременчука. 

 

Виступили: 

Жила В.А., депутат районної ради: 

У зв’язку з цією жарою обмежено проїзд через місто, і всі машини тепер 

їздять через наші села, створюючи небезпеку на дорогах.  

 

Кузнєцов О.С., депутат районної ради: 

Якщо можна, зверніть увагу на те, що нещодавно відремонтовано дорогу в 

Білецьківці. Зараз тудою їздять багатотонні автомобілі. Тобто через місяць у 

нас знову не буде дороги. 
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Відповів 

Власенко Андрій Ігорович, начальник Кременчуцького районного відділення 

поліції Кременчуцького відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Полтавській 

області: 

Питання, що стосуються доріг, це суто питання патрульної поліції. Але 

давайте потім його обговоримо. По можливості я проконтролюю. 

 

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 стан боротьби зі злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності органів Національної поліції на території 

Кременчуцького району в І півріччі 2019 року» прийняти одноголосно. 

 

 

4.Слухали: Про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати 

діяльності органів прокуратури на території Кременчуцького 

району в І півріччі 2019 року. 

Інформував Демченко Дмитро Анатолійович, 

керівник Кременчуцької місцевої прокуратури: 

 Шановні присутні, інформація всім роздана, ви з нею ознайомилися. Не 

знаю, чи є сенс її зачитувати. Якщо є якісь запитання, прошу. 

 

Запитань не надійшло 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Якщо запитань до Дмитра Анатолійовича немає, 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. 
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Вирішили: Рішення «Про стан законності, заходи щодо її зміцнення та 

результати діяльності органів прокуратури на території Кременчуцького району 

в І півріччі 2019 року» прийняти одноголосно. 

 

 

5.Слухали: Про проект «Реконструкція системи газопостачання в 

Білецьківському НВК в с. Білецьківка Кременчуцького району 

Полтавської області». 

Доповідач – Герасименко Раїса Іванівна, 

депутат Кременчуцької районної ради.  

 

Із залу 

-  На комісіях питання розглядалося, ставте на голосування. 

 

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. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Вирішили: Рішення «Про проект «Реконструкція системи газопостачання в 

Білецьківському НВК в с. Білецьківка Кременчуцького району Полтавської 

області» прийняти одноголосно. 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

 Шановні присутні, я хочу ще раз озвучити на загал, що Білецьківська 

сільська рада надала гарантійний лист щодо співфінансування даного проекту 

зі свого боку.  

 

 

6.Слухали: Про внесення змін та доповнень до районної Комплексної 

програми соціального захисту і соціального забезпечення населення району на 

2013 – 2020 роки. 

Доповідач – Луцюк Дмитро Анатолійович, 

заступник начальника управління соціального 

захисту населення Кременчуцької районної 

державної адміністрації. 
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Із залу: 

- Питання розглядалося… 

-  

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Чи є якісь запитання? Немає, тоді я пропоную 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. 

У ході підготовки до сесії на засіданнях комісій та президії вносилися зміни до 

даного проекту рішення. Ви їх всі чули – знаєте. Тому давайте проголосуємо. 

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 та доповнень до районної 

Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення 

населення району на 2013 – 2020 роки» прийняти одноголосно. 

 

 

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

комунального підприємства «Кременчуцький районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» на 2019 рік. 

Доповідач – Кучеренко Леонід Миколайович, 

виконувач обов’язків директора комунального 

підприємства «Кременчуцький районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги». 

Із залу 

-  Питання розглядалося… 

 

Надійшло запитання 

Кузнєцов О.С., депутат районної ради: 

Скажіть, будь ласка, чи є на сьогоднішній день звільнення працівників ПМСД? 

 

Відповів 

Кучеренко Леонід Миколайович, виконувач обов’язків директора 

комунального підприємства «Кременчуцький 

районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги»: 

 На даний час звільнення працівників як таке не передбачається – йде 

робота по оптимізації. 
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Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

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

надійшли зміни. Усіма вами вони на комісіях погоджені. Тому, 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 зі змінами?  

Прийнято одноголосно. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

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

підтримки комунального підприємства «Кременчуцький районний центр 

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

 

 

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

нецукровий діабет» на 2018 – 2019 роки. 

Доповідач – Ігнатчук Марія Володимирівна, 

виконуюча обов’язки директора комунального 

некомерційного підприємства Кременчуцької 

районної ради «Кременчуцька центральна 

районна лікарня». 

 

Із залу 

- Питання обговорювалося, давайте голосувати. 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Шановні колеги, надійшла 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: Рішення «Про внесення змін до районної Програми «Цукровий та 

нецукровий діабет» на 2018 – 2019 роки» прийняти одноголосно. 
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9.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.  

Доповідач – Ігнатчук Марія Володимирівна, 

виконуюча обов’язки директора комунального 

некомерційного підприємства Кременчуцької 

районної ради «Кременчуцька центральна 

районна лікарня». 

 

Із залу 

- Розглядалося, ставте на голосування. 

 

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 – 21, проти – немає, утримався –немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

Хто за те, щоб прийняти даний проект рішення 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. 

 

 

10.Слухали: Про внесення змін та доповнень до Програми «Освіта 

Кременчуцького району на 2017 – 2021 роки. 

Доповідач – Семерянін Оксана Григорівна, 

начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та 

спорту Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 

 

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. 

 

http://kremrada.pl.ua/assets/files/Sesions2proekt/25.24.doc
http://kremrada.pl.ua/assets/files/Sesions2proekt/25.24.doc
http://kremrada.pl.ua/assets/files/Sesions2proekt/25.24.doc
http://kremrada.pl.ua/assets/files/Sesions2proekt/25.24.doc
http://kremrada.pl.ua/assets/files/Sesions2proekt/25.24.doc
http://kremrada.pl.ua/assets/files/Sesions2proekt/25.24.doc
http://kremrada.pl.ua/assets/files/Sesions2proekt/25.24.doc
http://kremrada.pl.ua/assets/files/Sesions2proekt/25.24.doc
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У процесі підготовки до сесії до даного проекту рішення надійшли зміни. 

Матеріали у вас є.  

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 та доповнень до Програми «Освіта 

Кременчуцького району на 2017 – 2021 роки» прийняти одноголосно. 

 

 

11.Слухали: Про внесення змін та доповнень до районної комплексної 

Програми «Профілактики правопорушень на 2017 – 2020 роки». 

Доповідач – Маз Олександр Михайлович, 

завідувач сектору взаємодії з правоохоронними 

органами, оборонної та мобілізаційної роботи 

Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 

Із залу  

- Питання розглядалося, давайте голосувати. 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Шановні колеги, якщо немає 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 та доповнень до районної комплексної 

Програми «Профілактики правопорушень на 2017 – 2020 роки» прийняти 

одноголосно. 
 

 

12.Слухали: Про внесення змін та доповнень до Програми забезпечення 

виконання Кременчуцькою районною державною адміністрацією власних та 

делегованих їй Кременчуцькою районною радою повноважень на 2019 – 2020 

роки. 

Доповідач – Піддубна Оксана Вікторівна, 

начальник фінансового управління 

Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 
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Із залу 

- Запитань немає, ставте на голосування. 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

 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. 

Під час підготовки до проекту рішення надійшли зміни. Вони обговорені на 

засіданнях президії та комісій.  

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 та доповнень до Програми 

забезпечення виконання Кременчуцькою районною державною адміністрацією 

власних та делегованих їй Кременчуцькою районною радою повноважень на 

2019 – 2020 роки» прийняти одноголосно. 

 

 

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

квартал 2019 року. 

Інформувала Піддубна Оксана Вікторівна, 

начальник фінансового управління 

Кременчуцької районної державної 

адміністрації: 

Районний бюджет за І квартал 2019 року з урахуванням трансфертів було 

виконано на 96, 7%. При уточненому плані 67 млн 130 тис 522 грн надійшло 64 

945 197 грн (з них по загальному фонду – 64 351 307 грн при плані 66 млн 872 

тис. 497 грн, по спеціальному фонду – 593 890 грн при плані 258 тис. 25 грн). 

Видатки становлять 62 444 859 грн (з них по загальному фонду – 61 829 621 

грн, по спеціальному фонду – 615 238 грн).  

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

 Якщо 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?  

Прийнято одноголосно. 

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

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

бюджету за І квартал 2019 року» прийняти одноголосно. 

 

Прибув депутат районної ради Близнюк І.В. (всього присутніх депутатів – 22) 

 

14.Слухали: Про затвердження розпоряджень голови районної державної 

адміністрації. 

Інформувала Піддубна Оксана Вікторівна, 

начальник фінансового управління 

Кременчуцької районної державної 

адміністрації: 

Усі розпорядження, які винесені на затвердження, стосуються фінансових 

питань – це видаткові кошти з державного бюджету, трансферти, надання 

матеріальної допомоги згідно з рішенням комісії. Підтримайте, будь ласка. 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Якщо запитань немає, то ставимо питання на голосування. 

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

Прийнято одноголосно. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

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

Прийнято одноголосно. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Вирішили: Рішення «Про затвердження розпоряджень голови районної 

державної адміністрації» прийняти одноголосно. 

 

 

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

Інформувала Піддубна Оксана Вікторівна, 

начальник фінансового управління Кременчуцької 

районної державної адміністрації: 

 Після того, як матеріали по даному проекту рішення були оприлюднені, ще 

з’явилися додаткові трансферти. Їх я озвучу разом з усією іншою інформацією. 

Отже, до районного бюджету нам надійшло 400 тис. грн, які були виділені з 

державного бюджету ще в минулому році на соціально-економічний розвиток. 

Ці кошти направлялися відділу освіти для облаштування внутрішніх туалетів 

Кам’янопотоківської ЗОШ. Вони були повернуті в бюджет, бо їх відділ освіти 

не використав у минулому році, тепер же використає за призначенням… 

 

Із залу 

- Питання розглядалося… 
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Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Шановні присутні, надійшла 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 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. 

 

 

16.Слухали: Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей і молоді у 2019 

році. 

Інформувала Семерянін Оксана Григорівна, 

начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та 

спорту Кременчуцької районної державної 

адміністрації: 

 Шановні присутні, рішенням передбачено встановлення частки 

відшкодування батьками платні за оздоровлення дітей… 

 

Надійшло запитання 

Івахненко О.Ю., депутат районної ради: 

Чи впливає той факт, що ми розглядаємо це питання наприкінці липня, на 

хід оздоровчої кампанії? Ще я знаю, що у багатьох громадах батьківська 

доплата не використовується. Чи є така можливість у нас у районі обходитися 

без батьківської доплати? 

 

Відповіла 

Семерянін Оксана Григорівна, начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та 

спорту Кременчуцької районної державної 

адміністрації: 

Впливає на те, що ми ще нічого не відшкодовували. Діти у нас 

оздоровлюються (відповідно до висновків постійної комісії). У нас 63 заяви по 

цій програмі. 40 дітей уже заїхали і відпочили, але ми ще нічого не 

відшкодовували, бо не було підстав, тобто рішення сесії. Що ж стосується 

батьківської доплати, то ми не можемо без неї обійтися, бо в районному 

бюджеті на це не вистачає коштів. Але на кількість бажаючих відпочити це аж 

ніяк не вплинуло. 
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Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Будуть якісь ще запитання? Немає. Тоді буде пропозиція проголосувати. 

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

Прийнято одноголосно. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

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

Прийнято одноголосно. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Вирішили: Рішення «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей і 

молоді у 2019 році» прийняти одноголосно. 

 

 

17.Слухали: Про надбавку за вислугу років голові районної ради. 

Інформував Хорощак Володимир Валерійович,  

начальник загального відділу Кременчуцької 

районної ради: 

 Лічильну комісію прошу врахувати, що відповідно до статті 28 Закону 

України «Про запобігання корупції» за дане та наступні питання відповідно 

голова районної ради та заступник голови районної ради голосувати не будуть, 

що підтверджено їхніми заявами. 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

 Переходимо до голосування. 

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

Не прийнято. 

Голосували: за – 17, проти – немає, утримався – 4, не голосував - 1 

Результати поіменного голосування додаються. 

Вирішили: Рішення «Про надбавку за вислугу років голові районної ради» не 

прийняти. 

 

 

18.Слухали: Про надбавку за вислугу років заступнику голови районної ради. 

Інформував Хорощак Володимир Валерійович, 

начальник загального відділу Кременчуцької 

районної ради: 

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», до статті 22 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» та постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 

року № 266 прошу встановити Скляревському Едуарду Івановичу, заступнику 

голови Кременчуцької районної ради, з 1 серпня 2019 року надбавку за вислугу 

років у розмірі 10% від посадового окладу. 
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Надійшло запитання 

Ігнатчук М.В., в.о. директора комунального неприбуткового підприємства 

Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна 

районна лікарня»: 

 Чи можна для народу пояснити, яка це надбавка, які її розміри? 

 

Відповів 

Хорощак Володимир Валерійович, начальник загального відділу 

Кременчуцької районної ради: 

 Є постанова Кабінету Міністрів України № 268, якою ми керуємося при 

нарахуванні заробітної плати. Станом на 1 серпня 2019 року стаж роботи 

посадової особи місцевого самоврядування в заступника голови районної ради 

становить 3 роки 4 місяці 22 дні. Відповідно до п. 4 частини 3 даної постанови 

стосовно надбавки за вислугу років особа, стаж якої перевищує три роки, має 

право на 10-відсоткову надбавку від посадового окладу – це 1 тис. 155 грн. 

 

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 та в цілому?  

Не прийнято. 

Голосували: за – 17, проти – немає, утримався – 4, не голосував – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

Вирішили: Рішення «Про надбавку за вислугу років заступнику голови 

районної ради» не прийняти. 

 

Виступив 

Черниш М.К., депутат районної ради: 

 Шановні колеги, депутати, треба поважати себе. Треба поважати свого 

керівника. Мова тут іде про положення згідно закону про виплату надбавки за 

стаж. Пройшло три роки – йому належить доплата. Те, що одна фракція 

сьогодні утрималася і її члени показали свій характер, не прикрашає вас. Це 

зневага до голови районної ради і до його заступника, а перш за все, це зневага 

до самих себе і до законодавства. Ви хочете знову розколоти районну раду? 

Хочете, щоб знову в нас не було можливості приймати рішення. Давайте зараз 

забудемо за Білецьківку, за лікарню, за освіту – давайте за все забудемо. Тому я 

зараз пропоную по двох питаннях – по надбавках голові і заступнику – 

повторно переголосувати. 

 

Хорощак Володимир Валерійович, начальник загального відділу 

Кременчуцької районної ради: 

 Також я хотів би зазначити, що кошти на надбавки вже закладені у фонд 

заробітної плати – додаткових коштів на це виділяти не потрібно. Виплата 

надбавок регламентується постановою Кабінету Міністрів України, вона є 

обов’язковою до виконання. 
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Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Надійшла пропозиція депутата Черниша Миколи Костянтиновича 

поставити дане питання на переголосування. Хто за дану пропозицію? 

Прийнято більшістю 

Ставлю на переголосування питання «Про надбавку за вислугу років 

заступнику голови районної ради». 

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

Прийнято більшістю голосів. 

Голосували: за – 18, проти – немає, утримався – 3, не голосував – 1.  

Результати поіменного голосування додаються. 

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

Прийнято більшістю голосів. 

Голосували: за – 18, проти – немає, утримався – 3, не голосував – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Вирішили: Рішення «Про надбавку за вислугу років заступнику голови 

районної ради» прийняти більшістю голосів. 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Ставлю на переголосування питання «Про надбавку за вислугу років 

голові районної ради». 

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

Прийнято більшістю голосів. 

Голосували: за – 18, проти – немає, утримався – 3, не голосував – 1.  

Результати поіменного голосування додаються. 

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

Прийнято більшістю голосів. 

Голосували: за – 18, проти – немає, утримався – 3, не голосував – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Вирішили: Рішення «Про надбавку за вислугу років голові районної ради» 

прийняти більшістю голосів. 

 

 

19.Слухали: Про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого 

самоврядування голові районної ради.  

Доповідач – Хорощак Володимир Валерійович, 

начальник загального відділу  Кременчуцької 

районної ради. 

 

Із залу 

- Технічне питання. Ранг присвоюється автоматично. Ставте на голосування. 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Хто за те, щоб даний проект рішення прийняти за основу?  
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Прийнято більшістю голосів . 

Голосували: за – 18, проти – немає, утримався – 3, не голосував – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

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

Прийнято більшістю голосів. 

Голосували: за – 18, проти – немає, утримався – 3, не голосував – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Вирішили: Рішення «Про присвоєння чергового рангу посадової особи 

місцевого самоврядування голові районної ради» прийняти більшістю голосів. 

 

 

20.Слухали: Про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого 

самоврядування заступнику голови районної ради.  

Доповідач – Хорощак Володимир Валерійович, 

начальник загального відділу  Кременчуцької 

районної ради. 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

 За відсутності запитань голосуємо. 

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

Прийнято більшістю голосів. 

Голосували: за – 18, проти – немає, утримався – 3, не голосував – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

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

Прийнято більшістю голосів. 

Голосували: за – 18, проти – немає, утримався – 3, не голосував – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Вирішили: Рішення «Про присвоєння чергового рангу посадової особи 

місцевого самоврядування заступнику голови районної ради» прийняти 

більшістю голосів. 

 

 

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

меж адміністративно-територіальних одиниць с. Придніпрянське 

Потоківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської 

області. 

Доповідач – Скляревський Едуард Іванович, 

заступник голови Кременчуцької районної 

ради. 

Із залу 

- Технічне питання, ставте на голосування… 
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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 – 22, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

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

Прийнято одноголосно. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Вирішили: Рішення «Про погодження проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць с. 

Придніпрянське Потоківської сільської ради Кременчуцького району 

Полтавської області» прийняти одноголосно. 

 

 

22.Слухали: Про затвердження розпоряджень голови районної ради. 

Інформував Скляревський Едуард Іванович,  

заступник голови Кременчуцької районної 

ради: 

  Шановні депутати, питання розглядалося на комісіях. Проект рішення 

всім роздано…  

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

 Якщо запитань до доповідача немає, голосуємо. 

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

Прийнято одноголосно. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

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

Прийнято одноголосно. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Вирішили: Рішення «Про затвердження розпоряджень голови районної ради» 

прийняти одноголосно. 

 

 

23.Слухали: Про надання дозволу Кременчуцькій ЦРЛ на списання автомобіля 

IVECO DAILE 30.8. 

Інформував Скляревський Едуард Іванович,  

заступник голови Кременчуцької районної 

ради: 
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 Шановні, це технічне питання. На комісіях розглядалося. Проект рішення 

також вам роздано… 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

 Голосуємо за основу та в цілому. 

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

Прийнято одноголосно. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

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

Прийнято одноголосно. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Вирішили: Рішення «Про надання дозволу Кременчуцькій ЦРЛ на списання 

автомобіля IVECO DAILE 30.8.» прийняти одноголосно. 

 

 

24.Слухали: Про надання дозволу на передачу в оренду трьох блоків гаража 

районної ради по вул. Миколи Залудяка, 14 .  

Інформував Скляревський Едуард Іванович,  

заступник голови Кременчуцької районної 

ради: 

Дане питання також розглядалося комісією… 

 

Надійшло запитання 

Луценко С.В., депутат районної ради: 

 По якій ціні ви передаєте в оренду майно? Буде проводитися аукціон? 

 

Відповів 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

 Аукціон не проводитиметься. Буде зроблена незалежна оцінка майна, 

визначена орендна ставка, і відповідно до цього я, як голова районної ради, 

підпишу договір оренди.   

 

Надійшло запитання 

Черниш М.К., депутат районної ради: 

 Чи потрібно згідно закону при прийняті подібного рішення на сесії вже 

мати оцінку майна? 

 

Відповів 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

 На оцінку майна потрібно витрачати державні кошти. Якщо у нас не буде 

дозволу, то як ми їх можемо витратити на проведення незалежної оцінки? Тому 
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для цього і потрібен дозвіл. Якщо буде дозвіл на оренду, то, звісно, буде й 

оцінка майна. 

 

Надійшло запитання 

Черниш М.К., депутат районної ради: 

 Яка по закону процедура? Маріє Володимирівно, поділіться досвідом. 

 

Виступила 

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

підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька 

центральна районна лікарня»: 

 Спочатку оголошується конкурс на проведення оцінки майна. Та 

організація, яка його виграла, проводить таку оцінку. Після цього оголошується 

конкурс на передачу в оренду даного майна, уже маючи оцінку. Тобто той, хто 

виграв цей конкурс уже знає, скільки йому доведеться платити. 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

 Взагалі то, це прерогатива голови районної ради – здавати в оренду майно, 

але ви мене постійно звинувачуєте в тому, що я самостійно все роблю, тому я 

вирішив цього разу залучити всіх до вирішення даного питання: зробити це 

відкрито, у співпраці з вами. 

 

Черниш М.К., депутат районної ради: 

 Ми не звинувачуємо – не зводьте наклепи, просто, якщо ви дієте згідно 

закону, то немає проблем – дійте. Відповідальність лежатиме на вас.  

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

Так, згоден, тоді переходимо до голосування за основу та в цілому. 

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

Прийнято більшістю голосів. 

Голосували: за – 21, проти – немає, утримався – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

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

Прийнято більшістю голосів. 

Голосували: за – 21, проти – немає, утримався – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Вирішили: Рішення «Про надання дозволу на передачу в оренду трьох блоків 

гаража районної ради по вул. Миколи Залудяка, 14» прийняти більшістю 

голосів. 

 

 

25.Слухали: Про безоплатну передачу комп’ютерної техніки в межах спільної 

власності територіальних громад Кременчуцького району.  

Інформував Скляревський Едуард Іванович,  
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заступник голови Кременчуцької районної 

ради: 

Проект рішення всім роздано: відділ освіти передає комп’ютерну техніку 

ЦРЛ. 

 

Виступила 

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

підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька 

центральна районна лікарня»: 

 Це всі комп’ютери не нові. Якщо вони не будуть працювати, то ми їх не 

прийматимемо. 

 

Черниш М.К., депутат районної ради: 

 Як не нові?! Це повинні були бути нові комп’ютери, які закупив відділ 

освіти на ті кошти, що їм виділялися. При затвердженні бюджету на 2019 рік 

йшла мова про виділення коштів на закупівлю десяти комп’ютерів відділом 

освіти з подальшою передачею їх ЦРЛ для того, щоб лікарня могла виконати 

всі вимоги медичної реформи. Оксано Григорівно, поясніть, будь ласка. 

 

Виступила  

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

Кременчуцької районної державної адміністрації: 

 Ми не можемо передати комп’ютери, які закуплені за кошти освітньої 

субвенції, бо за це потім я нестиму відповідальність, тому ми запропонували 

центральній районній лікарні можливий варіант: відібрали 3 робочі комп’ютери 

та 8 ноутбуків, які вже були у використанні, всі їхні характеристики направили 

в ЦРЛ – вони погодились на те, щоб прийняти цю техніку, зазначивши, що ті 

характеристики і та потужність комп’ютерної техніки, яку ми пропонуємо, їх 

влаштовують. Якщо ж щось не влаштовує, то ми залишимо техніку собі і 

будемо далі на ній працювати. 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

 Якщо запитань не буде, то голосуємо по даному питанню за основу та в 

цілому. 

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. 
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Вирішили: Рішення «Про безоплатну передачу комп’ютерної техніки в межах 

спільної власності територіальних громад Кременчуцького району» прийняти 

більшістю голосів. 

 

 

26.Слухали: Про внесення змін до плану роботи районної ради на 2019 рік. 

Інформував Скляревський Едуард Іванович,  

заступник голови Кременчуцької районної 

ради: 

 Шановні, це технічне питання. У нас рішеннями попередньої сесії 

відбулися зміни у складі президії та постійної комісії, тому необхідно внести  

зміни і в план роботи районної ради. 

 

Дрофа Андрій Олександрович, голова районної ради: 

 Голосуємо за внесення змін до плану роботи районної ради на 2019 рік. 

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 плану роботи районної ради на 

2019 рік» прийняти одноголосно. 

 

 

27. Різне 

Виступили 

Кузнєцов О.С., депутат районної ради: 

 До мене звернулися працівники Білецьківської амбулаторії та Буртівського 

ФАПу стосовно того, що їм надали документи про звільнення медсестер. У той 

час, як у нашій державі кожен керівник бореться за свої кваліфіковані кадри, у 

нас чомусь збираються скорочувати медичних сестер. Я розумію, що на 

сьогоднішній день ми обслуговуємося у Пришибському ПМСД, але в Буртах і 

Білецьківці живуть люди нашого району. Я не знаю, до кого звертатися з цим 

питанням, але звертаюся до вас, як до депутатів, і до голови районної ради з 

проханням розібратися в цьому питанні та залишити людей на своїх місцях. На 

скільки я розумію, у Білецьківці звільняють молоду матір, у якої на утриманні 

двоє дітей. У Буртах звільняють медсестру, мотивуючи це тим, що там 

проживає лише двісті чоловік. Так от, хочу сказати, що там не живе ЛИШЕ 

двісті чоловік, там живе АЖ двісті чоловік, і це все жителі нашого району. 

Більша частина цих людей – це люди похилого віку, які не в змозі дістатися до 
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Білецьківки. А що буде взимку, коли позамітає дороги?! Тому прохання 

посприяти у вирішенні даного питання. 

 І ще одне: від мисливців Кременчуцького району є прохання. На 

сьогоднішній день у Полтаві підписано дозвіл на полювання в Кременчуцьких 

плавнях. Через місяць відкривається полювання, але у мисливців дозволів 

немає. Учора відбулися збори, мисливці занепокоєні такою ситуацією, тому теж 

прохання якось посприяти у вирішенні даного питання. 

 

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

підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька 

центральна районна лікарня»: 

 Я сьогодні до вас звертаюся, як ветеран праці, щоб привернути увагу до 

Кременчуцької центральної районної лікарні. Немає жодного села, жодної 

громади, жителям яких не приходилося б звертатися до нашого закладу: чи то 

на амбулаторний прийом, чи то на профілактичний огляд, чи то на лікування. З 

1 квітня, перейшовши на роботу з НСЗУ, лікарня фінансується за зовсім іншим 

принципом: 60% фінансування – це глобальна ставка, яку ми отримуємо кожен 

місяць на надання амбулаторної й стаціонарної допомоги, 40% – це те, що ми 

повинні заробити за рахунок лікування наших пацієнтів. Тут також є базова 

ставка – це 1 тис. 400 грн, і є ваговий коефіцієнт у залежності від того, 

наскільки важка патологія. Загальна сума обрахована. У місяць для нашої 

лікарні вона обрахована – це 585 тис. грн. плюс глобальна ставка. Отже, у 

місяць нам надходить 1 млн 985 тис. грн. У кожного медзакладу ця сума різна, 

вона випливає із наших звітів по видатках за три роки. Цих коштів нам вистачає 

на заробітну плату після проведення так само так званої оптимізації – це 

приблизно така ж ситуація, як по Білецьківській території з медсестрами: 

поскорочували на 0,75, 0,25 ставки, позвільняли, щоб тільки вилучити кошти на 

заробітну плату. З великими труднощами ми заробітну плату все ж виплачуємо 

– заборгованості на сьогоднішній день немає. Можливо, завдяки запиту 

Миколи Костянтиновича з обласного бюджету нам передадуть кошти на 

опікове відділення, тоді ми питання зарплати до кінця року взагалі закриємо. 

Три місяці ми до вас не зверталися, заробляли кошти самі, щоб уникнути на 

сьогоднішній день заборгованості. Жоден пацієнт не залишається без уваги, з 

якої б громади він не був. Але на сьогодні об’єднані громади жодної копійки 

додатково не надають, крім енергоносіїв. Тому питання ремонтів стоїть досить 

гостро: хворі просто скаржаться, що на сих сиплеться штукатурка – косметичні 

ремонти в наших палатах потрібні. Шановні депутати, ви представники громад, 

ви вибиралися людьми. Я вас прошу приділити увагу своїй роботі в 

Кременчуцькій центральній районній лікарні. 

 

Кузнєцов О.С., депутат районної ради: 

 Маріє Володимирівно, ви пам’ятаєте той випадок, який стався приблизно 

місяць тому? Я вам телефонував з приводу ставлення до людей у лікарні. Будь 

ласка, проведіть бесіду з персоналом реєстратури та тих кабінетів, які першими 

приймають людей. Це жахливо, коли людина звертається просто з тим, щоб їй 




