
 1 

КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА  

П Р О Т О К О Л    

пленарного засідання тридцять другої сесії сьомого скликання 

 

31  січня  2020 р.                                                                               м. Кременчук 

 

Всього депутатів – 34 чол. 

Присутні на сесії – 18 чол. 

 

Запрошені на сесію: в.о. голови районної державної адміністрації, заступник 

голови районної державної адміністрації, начальники 

управлінь, відділів та завідувачі секторів районної 

державної адміністрації, сільські голови, керівники 

районних установ, організацій, підприємств, виконавчий 

апарат районної ради, представники засобів масової 

інформації. 

Всього запрошених – 42 чол. 

Прибуло на сесію – 35 чол. 

 

На сесії присутні депутати Полтавської обласної ради VІІ скликання: Валерій 

ЧЕЧЕЛЬ та Володимир САВЧЕНКО. 

 

Засідання веде голова Кременчуцької районної ради Андрій ДРОФА. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

Відкрив пленарне засідання сесії та запропонував проголосувати за те, щоб 

затвердити порядок денний сесії, взявши його за основу.  

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

Повідомив, що на спільному засіданні постійних комісій було прийняте 

рішення рекомендувати сесії включити до порядку денного додаткове питання 

«Про встановлення мораторію на Схему планування території Кременчуцького 

району Полтавської області в частині освоєння і розвитку Біланівського 

родовища залізистих кварцитів», та запропонував проголосувати за дану 

рекомендацію. 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

Запропонував розглянути додаткове питання десятим та проголосувати за те, 

щоб порядок денний прийняти в цілому зі змінами. 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Прийнятий порядок денний: 

1. Про внесення змін до показників районного бюджету на 2020 рік. 
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Оксана ПІДДУБНА,  

начальник фінансового відділу 

Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 

2. Про затвердження змін до фінансового плану на 2019 рік комунального 

некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька 

центральна районна лікарня». 

Марія ІГНАТЧУК, 

виконуюча обов’язки директора 

комунального некомерційного 

підприємства Кременчуцької районної 

ради «Кременчуцька центральна районна 

лікарня».  

3. Про внесення змін та доповнень до Програми «Освіта Кременчуцького 

району на 2017 – 2021 роки». 

Оксана СЕМЕРЯНІН, 

начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та 

спорту Кременчуцької районної 

державної адміністрації. 

4. Про дострокове припинення повноважень депутата районної ради сьомого 

скликання Арішіна А.О. 

Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ 

заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 

5. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

адміністративно-територіальних одиниць с. Писарщина Новознам’янської 

сільської ради Кременчуцького району Полтавської області. 

Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ, 

заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 

6. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

адміністративно-територіальних одиниць с. Майбородівка 

Новознам’янської сільської ради Кременчуцького району Полтавської 

області. 

Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ, 

заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 

7. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села 

Роботівка Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської 

області. 

Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ, 

заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 
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8. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села 

Єристівка Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської 

області. 

Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ, 

заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 

9. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села 

Пришиб Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської 

області. 

Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ, 

заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 

10. Про встановлення мораторію на Схему планування території 

Кременчуцького району Полтавської області в частині освоєння і розвитку 

Біланівського родовища залізистих кварцитів.  

Іван БІЛОУС, 

депутат Кременчуцької районної ради. 

11. Різне. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

Вказав на необхідність затвердити регламент роботи, запропонувавши 

встановити: для відкриття сесії – до 2 хвилин; для доповіді з 1-го по 10-е 

питання – до 3 хвилин; для інформації – до 2 хвилин; для виступів – до 3 

хвилин; для повторних виступів – до 2 хвилин; для «Різного» – до 30 хвилин; 

для проведення сесії – 1 годину 30 хвилин. 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

Для проведення відкритого поіменного голосування запропонував кількісний та 

персональний склад лічильної комісії: голова комісії – Катерина ШУШВАЛ, 

члени комісії – Олександр КУЗНЄЦОВ, Володимир МУДРИЙ. 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до показників районного бюджету на 2020 

рік. 

Доповідач – Оксана ПІДДУБНА, начальник фінансового відділу 

Кременчуцької районної державної адміністрації. 

 

Із залу надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За відсутності запитань поставив питання на голосування за основу та в цілому. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 
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УХВАЛИЛИ: Рішення «Про внесення змін до показників районного бюджету 

на 2020 рік» прийняти одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження змін до фінансового плану на 2019 рік 

комунального некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради 

«Кременчуцька центральна районна лікарня». 

Доповідач – Марія ІГНАТЧУК, виконуюча обов’язки директора комунального 

некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька 

центральна районна лікарня». 

 

Із залу надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За відсутності запитань поставив питання на голосування за основу та в цілому. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження змін до фінансового плану на 2019 

рік комунального некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради 

«Кременчуцька центральна районна лікарня» прийняти одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Програми «Освіта 

Кременчуцького району на 2017 – 2021 роки». 

Доповідач – Оксана СЕМЕРЯНІН, начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та 

спорту Кременчуцької районної державної адміністрації. 

 

Із залу надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За відсутності запитань поставив питання на голосування за основу та в цілому. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про внесення змін та доповнень до Програми «Освіта 

Кременчуцького району на 2017 – 2021 роки» прийняти одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про дострокове припинення повноважень депутата районної 

ради сьомого скликання Арішіна А.О. 

Доповідач – Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 

 

Із залу надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За відсутності запитань поставив питання на голосування за основу та в цілому. 
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Голосували: за – 12, проти – немає, утримався – 6. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про дострокове припинення повноважень депутата 

районної ради сьомого скликання Арішіна А.О.» не прийняти. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць с. Писарщина 

Новознам’янської сільської ради Кременчуцького району Полтавської 

області. 

Доповідач – Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 

 

Із залу надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За відсутності запитань поставив питання на голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 16, проти – немає, утримався – 2. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць                  

с. Писарщина Новознам’янської сільської ради Кременчуцького району 

Полтавської області» не прийняти. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць с. Майбородівка 

Новознам’янської сільської ради Кременчуцького району Полтавської 

області. 

Доповідач – Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 

 

Із залу надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За відсутності запитань поставив питання на голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 17, проти – немає, утримався – 1 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць                  

с. Майбородівка Новознам’янської сільської ради Кременчуцького району 

Полтавської області» не прийняти. 
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Виступив 

Олександр КУЗНЄЦОВ, депутат районної ради. 

Наголосив на тому, що питання про затвердження проєктів землеустрою, за які 

щойно було проголосовано, є технічними, вони не повинні викликати ніяких 

запитань і заперечень, тому, оскільки на сесії присутні всього вісімнадцять 

депутатів, потрібно обдумано підходити до голосування, щоб не паралізувати 

роботу району. 

 

Іван БІЛОУС, Володимир СІОРА, депутати районної ради. 

Запропонували поставити останні питання, рішення по яких не були прийняті, 

на переголосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

Поставив на голосування пропозицію щодо переголосування по трьох 

питаннях, рішення по яких не були прийняті. 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Виступили: 

Володимир СІОРА, депутат районної ради. 

Наголосив на тому, що депутати в сесійній залі збираються для того, щоб 

працювати, а не вирішувати стосунки між собою, тому якщо є якісь запитання 

по тому чи іншому питанню, потрібно їх ставити, отримувати на них відповіді 

та голосувати. Звернув увагу, що якщо в сесійній залі не присутній депутат 

АРІШІН, то присутній його представник, присутній депутат обласної ради від 

партії, яку той представляє в районній раді, і вони можуть відповісти на всі 

запитання. 

 

Володимир САВЧЕНКО, депутат Полтавської обласної ради. 

Пояснив, що, наскільки йому відомо, то депутат Артем АРІШІН не може 

виконувати свої депутатські повноваження, оскільки змінив місце проживання і 

не може бути присутнім на сесіях районної ради, тому й хоче скласти 

повноваження. 

 

Олександр АРІШІН, голова районної організації Радикальної партії Олега 

Ляшка. 

Повідомив, що заява депутатом Артемом АРІШІНМ написана свідомо особисто 

у зв’язку з тим, що той не може фізично брати участь у роботі сесій районної 

ради та виконувати свої депутатські повноваження. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

Запропонував проголосувати за основу та в цілому по питанню «Про 

дострокове припинення повноважень депутат районної ради сьомого скликання 

Арішіна А.О.» 

Голосували: за – 17, проти – немає, утримався – 1(Володимир МУДРИЙ). 
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УХВАЛИЛИ: Рішення «Про дострокове припинення повноважень депутата 

районної ради сьомого скликання Арішіна А.О.» не прийняти. 

 

Депутати Сергій ЛУЦЕНКО та Олександр КОВАЛЬ покинули сесійну залу. 

 

Оголошено перерву на 15 хвилин. 

 

Після перерви з’явилися депутати Ігор БЛИЗНЮК та Віталій БУЛЕНКО 

(всього присутніх депутатів 18 чоловік) 

 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць с. Писарщина 

Новознам’янської сільської ради Кременчуцького району Полтавської 

області. 

Доповідач – Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 

 

Із залу надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За відсутності запитань поставив питання на голосування за основу та в цілому. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць                  

с. Писарщина Новознам’янської сільської ради Кременчуцького району 

Полтавської області» прийняти одноголосно. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць с. Майбородівка 

Новознам’янської сільської ради Кременчуцького району Полтавської 

області. 

Доповідач – Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 

 

Із залу надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За відсутності запитань поставив питання на голосування за основу та в цілому. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць                  
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с. Майбородівка Новознам’янської сільської ради Кременчуцького району 

Полтавської області» прийняти одноголосно. 

 

7. СЛУХАЛИ: Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць села Роботівка 

Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області. 

Доповідав 

Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької районної ради. 

Зазначив, що дане питання так само, як і наступних два є технічними. 

 

Із залу надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За відсутності запитань поставив питання на голосування за основу та в цілому. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про погодження проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць села 

Роботівка Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської 

області» прийняти одноголосно. 

 

8. СЛУХАЛИ: Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць села Єристівка 

Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області. 

Доповідач – Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 

 

Із залу надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За відсутності запитань поставив питання на голосування за основу та в цілому. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про погодження проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць села 

Єристівка Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської 

області» прийняти одноголосно. 

 

9. СЛУХАЛИ: Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць села Пришиб 

Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області. 

Доповідач – Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 
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Із залу надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За відсутності запитань поставив питання на голосування за основу та в цілому. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про погодження проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць села 

Пришиб Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської 

області» прийняти одноголосно. 

 

10. СЛУХАЛИ: Про встановлення мораторію на Схему планування території 

Кременчуцького району Полтавської області в частині освоєння і розвитку 

Біланівського родовища залізистих кварцитів.  

Виступив 

Юрій БЕССУСІДНІЙ, депутат районної ради. 

Публічно заявив, що оскільки має конфлікт інтересів по даному питанню то 

брати участь у розгляді та голосуванні не буде. 

 

Доповідав 

Іван БІЛОУС, депутат районної ради. 

Наголосив, що подав проєкт рішення по питанню накладення мораторію на 

схему планування, але знову за нього не буде проголосовано, бо не вистачить 

голосів, оскільки знайшлися якісь причини. 

 

Виступив 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, депутат районної ради. 

Зазначив, що, на його думку, подібні питання виникають переважно перед 

виборами і мають політичний відтінок. Зауважив, що ГЗК не єдине промислове 

підприємство на території району, то в такому випадку потрібно ставити 

питання і про роботу інших підприємств. Наголосив на тому, що не виступає на 

захист Біланівського ГЗК, проте це єдине підприємство в районі, яке є 

соціально відповідальним і спрямовує значні кошти у вигляді благодійної 

допомоги в освітню сферу, сферу медицини тощо. Звернув увагу, що наразі є 

багато нагальніших за дане питань, – це дефіцит районного бюджету, це 

завершення процесу децентралізації і таке інше, а якщо виникне будь-яке 

питання в районі, то звертатися не буде до кого, окрім компанії Ferrexpo. 

Звернувся до депутатів районної ради та закликав активніше брати участь у 

роботі сесій. 

 

Із залу надійшла пропозиція проголосувати 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За відсутності запитань поставив питання на голосування за основу та в цілому. 




