
 1 

КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА  

П Р О Т О К О Л    

пленарного засідання тридцять третьої сесії сьомого скликання 

 

17  березня  2020 р.                                                                               м. Кременчук 

 

Всього депутатів – 34 чол. 

Присутні на сесії – 20 чол. (список додається до протоколу) 

 

Запрошені на сесію: доповідачі з питань порядку денного, 

представники виконавчого апарату районної ради. 

 

Всього запрошених – 13 чол. 

Прибуло на сесію – 8 чол. (список додається до протоколу) 

 

Засідання проводив голова Кременчуцької районної ради Андрій ДРОФА. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

Відкрив пленарне засідання 33сесії 7 скликання 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 проведення конкурсу на зайняття посади керівника (директора) 

комунального підприємства охорони здоров’я, що є об’єктом спільної власності 

територіальних громад сіл Кременчуцького району» та запропонував 

проголосувати за включення даного питання до порядку денного сесії. 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Виступив 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, депутат районної ради. 

Запропонував включити до порядку денного ще одне додаткове питання, що 

стосується створення тимчасової депутатської комісії, яка контролюватиме 

розподіл бюджетних коштів, зокрема тих, які виділятимуться на Кременчуцьку 

ЦРЛ для боротьби з коронавірусом. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

Запропонував проголосувати за включення даного питання до порядку денного. 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

Повідомив, що на спільному засіданні постійних комісій було також прийняте 

рішення рекомендувати сесії включити до порядку денного додаткове питання 
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«Про звернення депутатів Кременчуцької районної ради до Полтавської 

обласної державної адміністрації, Полтавської обласної ради та об’єднаних 

територіальних громад Кременчуцького району щодо спільних дій, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19) серед мешканців району» та запропонував проголосувати за 

включення даного питання до порядку денного сесії. 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

Запропонував проголосувати за те, щоб порядок денний прийняти в цілому зі 

змінами. 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Прийнятий порядок денний: 

1. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Кременчуцького району на 2019 рік та делегованих Кременчуцькій районній 

державній адміністрації районною радою повноважень. 

Олександр ТЮТЮННИК, виконувач 

обов’язків голови Кременчуцької районної 

державної адміністрації. 

2. Про виконання програм з різних напрямків діяльності, прийнятих районною 

радою. 

Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ, заступник 

голови Кременчуцької районної ради. 

3. Про Районну програму соціально-культурних заходів на 2020 рік. 

Тетяна ГАВРИКОВА, завідувач сектору 

культури Кременчуцької районної 

державної адміністрації. 

4. Про Програму забезпечення пожежної безпеки та організації рятувальних 

робіт у Кременчуцькому районі на 2020 – 2022 роки. 

Сергій ГЕРАЩЕНКО, начальник 

Кременчуцького міськрайонного управління 

Головного управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у 

Полтавській області.  

5. Про Програму забезпечення пожежної безпеки на території комунального 

некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька 

центральна районна лікарня» на 2020 – 2021 роки. 

Марія ІГНАТЧУК, виконуюча обов’язки 

директора комунального некомерційного 

підприємства Кременчуцької районної ради 

«Кременчуцька центральна районна 

лікарня». 

6. Про внесення змін до районної Програми покращення умов обслуговування 

населення Кременчуцького району комунальним некомерційним 
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підприємством Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна 

районна лікарня» на 2018 – 2020 роки. 

Марія ІГНАТЧУК, виконуюча обов’язки 

директора комунального некомерційного 

підприємства Кременчуцької районної ради 

«Кременчуцька центральна районна 

лікарня». 

7. Про внесення змін до районної Програми «Цукровий та нецукровий діабет» 

на 2020 рік. 

Марія ІГНАТЧУК, виконуюча обов’язки 

директора комунального некомерційного 

підприємства Кременчуцької районної ради 

«Кременчуцька центральна районна 

лікарня». 

8. Про внесення змін до районної Програми розвитку та підтримки 

комунального підприємства «Кременчуцький районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» на 2020 рік. 

Леонід КУЧЕРЕНКО, виконувач обов’язків 

директора комунального підприємства 

«Кременчуцький районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги». 

9. Про внесення змін та доповнень до районної Комплексної програми 

соціального захисту і соціального забезпечення населення району на 2013 – 

2020 роки. 

Віктор ПРИХОДЬКО, начальник 

управління соціального захисту населення 

Кременчуцької районної державної 

адміністрації.  

10. Про внесення змін до районної Комплексної програми соціального захисту 

ветеранів війни на 2018 – 2020 роки. 

Віктор ПРИХОДЬКО, начальник 

управління соціального захисту населення 

Кременчуцької районної державної 

адміністрації.  

11. 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. 

Олександр ТЮТЮННИК, виконувач 

обов’язків голови Кременчуцької районної 

державної адміністрації. 

12. Про внесення змін до показників районного бюджету на 2020 рік. 

Оксана ПІДДУБНА, начальник 

фінансового відділу Кременчуцької 

районної державної адміністрації. 
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13. Про створення тимчасової контрольної комісії з питань використання 

бюджетних коштів. 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, депутат 

районної ради. 

14. Про проведення конкурсу на зайняття посади керівника (директора) 

комунального підприємства охорони здоров’я, що є об’єктом спільної 

власності територіальних громад сіл Кременчуцького району. 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, депутат 

районної ради. 

15. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2019 рік. 

Оксана ПІДДУБНА, начальник 

фінансового відділу Кременчуцької 

районної державної адміністрації. 

16. Про стан законності та результати діяльності органів прокуратури на 

території Кременчуцького району в 2019 році. 

Станіслав КОЗИНЧУК, виконувач 

обов’язків керівника Кременчуцької 

місцевої прокуратури. 

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

результати діяльності органів Національної поліції на території 

Кременчуцького району в 2019 році. 

Андрій ВЛАСЕНКО, начальник 

Кременчуцького районного відділення 

поліції Кременчуцького відділу поліції 

ГУНП у Полтавській області.  

18. 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 2019 рік. 

Марія ІГНАТЧУК, виконуюча обов’язки 

директора комунального некомерційного 

підприємства Кременчуцької районної ради 

«Кременчуцька центральна районна 

лікарня». 

19. 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 2019 рік. 

Леонід КУЧЕРЕНКО, виконувач 

обов’язків директора комунального 

підприємства «Кременчуцький районний 

центр первинної медико-санітарної 

допомоги». 

20. Про звіт директора КП «Архбудпроект» про виконання функціональних 

обов’язків та фінансово-господарську діяльність підприємства за 2019 рік. 
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Антон ЛЕВЧУК, директор комунального 

підприємства «Архбудпроект». 

21. Про затвердження списку присяжних Кременчуцького районного суду 

Полтавської області. 

Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ, заступник 

голови Кременчуцької районної ради. 

22. Про надання згоди на передачу окремого індивідуально визначеного майна 

Новознам’янської АЗПСМ, Вільнотерешківської АЗПСМ, Майбородівського 

та Писарщинського ФАПів із спільної власності територіальних громад сіл 

Кременчуцького району. 

Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ, заступник 

голови Кременчуцької районної ради. 

23. Про затвердження розпоряджень голови районної ради. 

Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ, заступник 

голови Кременчуцької районної ради. 

24. Про звернення депутатів Кременчуцької районної ради до Полтавської 

обласної ради Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавської 

обласної ради та об’єднаних територіальних громад Кременчуцького району 

щодо спільних дій, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19) серед мешканців району. 

25. Різне. 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

Вказав на необхідність затвердити регламент роботи, запропонувавши 

встановити: для відкриття сесії – до 2 хвилин; для доповідей по питаннях – до 3 

хвилин; для доповіді по питанню «Про внесення змін до показників районного 

бюджету на 2020 рік» – до 20 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 – 2 години. 

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 – Раїса ГЕРАСИМЕНКО (взяла самовідвід), Юрій БЕССУСІДНІЙ 

(взяв самовідвід).  

Запропонував включити до складу комісії Володимира МУДРОГО та Василя 

ЖИЛУ. 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Кременчуцького району на 2019 рік та делегованих Кременчуцькій районній 

державній адміністрації районною радою повноважень. 
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Доповідач – Олександр ТЮТЮННИК, виконувач обов’язків голови 

Кременчуцької районної державної адміністрації – відсутній 

на пленарному засіданні. 

Із залу надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

Поставив питання на голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 0, проти – 4, утримався – 16. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про виконання Програми економічного і соціального 

розвитку Кременчуцького району на 2019 рік та делегованих Кременчуцькій 

районній державній адміністрації районною радою повноважень» не прийняти. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про виконання програм з різних напрямків діяльності, 

прийнятих районною радою. 

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 – 20, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про виконання програм з різних напрямків діяльності, 

прийнятих районною радою» прийняти одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про Районну програму соціально-культурних заходів на 2020 

рік. 

Доповідач – Тетяна ГАВРИКОВА, завідувач сектору культури Кременчуцької 

районної державної адміністрації – відсутня на пленарному 

засіданні. 

Із залу надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

Поставив питання на голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 18, проти – немає, утримався – 2. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про Районну програму соціально-культурних заходів 

на 2020 рік» прийняти більшістю голосів. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про Програму забезпечення пожежної безпеки та організації 

рятувальних робіт у Кременчуцькому районі на 2020 – 2022 роки. 
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Доповідав 

Дмитро МАЙОРОВ, заступник начальника Кременчуцького міськрайонного 

управління Головного управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області 

(замість Сергія ГЕРАЩЕНКА). 

Звернувся до присутніх із проханням підтримати звернення управління щодо 

вилідення коштів на закупівлю засобів індивідуального захисту особового 

складу, який, можливо, буде залучений до вирішення ситуації, що склалася 

наразі в державі: ранцевих оприскувачів на кожного співробітника, ємкостей 

для розчинів, комбінезонів, рукавиць, окулярів, респіраторів тощо. 

 

Виступив  

Іван БІЛОУС, депутат районної ради. 

Поцікавився, чи служба ДСНС контролює ті підрозділи, які створені у 

громадах, у розрізі стану машин, фізичної підготовки та вікових показників 

особового складу, і чи надає їм допомогу. 

 

Відповів 

Дмитро МАЙОРОВ, заступник начальника Кременчуцького міськрайонного 

управління Головного управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області. 

Пояснив, що начальники таких підрозділів їздитимуть в область кожного 

місяця разом з представниками міськрайонного управління до Головного 

управління ДСНС у Полтавській області на звірки. Зауважив, що співпраця з 

підрозділами в громадах постійно ведеться, і у випадку, коли з пожежею не 

справлятиметься якийсь підрозділ, то підрозділи ДСНС будуть підключатися до 

цього процесу, надавати допомогу, оскільки все це одна система. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

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

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про Програму забезпечення пожежної безпеки та 

організації рятувальних робіт у Кременчуцькому районі на 2020 – 2022 роки» 

прийняти одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про Програму забезпечення пожежної безпеки на території 

комунального некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради 

«Кременчуцька центральна районна лікарня» на 2020 – 2021 роки. 

Доповідала 

Марія ІГНАТЧУК, виконуюча обов’язки директора комунального 

некомерційного підприємства Кременчуцької районної 

ради «Кременчуцька центральна районна лікарня». 
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Зазначила, що в період з 17-го по 28-е лютого цього року ДСНС була проведена 

планова перевірка лікарні щодо вимог законодавства у сфері цивільного 

захисту, техногенної та пожежної безпеки, у результаті якої перевіряючою 

стороною надано приписи з термінами їх виконання. Звернула увагу, що на 

виконання останніх підприємство вже закупило вогнегасники, зробило план 

руху транспорту по території ЦРЛ та розміщення водоймищ, винайшло кошти 

на заміну 100м² стелі в опіковому відділенні, яка була облицьована пластиком. 

Зауважила, що дуже велика сума коштів потрібна на встановлення 

протипожежної сигналізації, оскільки в лікарні багато корпусів та приміщень. У 

зв’язку з цим наголосила, що лікарнею було складено відповідну програму, яка 

розрахована на 2 роки і до якої включені необхідні орієнтовні суми коштів, 

розподілені між районним бюджетом та бюджетами ОТГ, але оскільки наразі в 

державі склалася ситуація із поширенням захворюваності на коронавірус, то 

зрозуміло, що необхідніше буде спрямовувати кошти на забезпечення боротьби 

з цією недугою. 

 

Виступив 

Ігор БЛИЗНЮК, депутат районної ради. 

Зазначив, що депутати підтримують прохання ЦРЛ у виділенні коштів на 

заходи протиепідеміологічного напрямку та, звернувшись до Марії ІГНАТЧУК, 

попросив ту, у свою чергу, надіслати відповідні звернення до об’єднаних 

територіальних громад з проханням про виділення коштів на проведення 

заходів із запобігання поширенню коронавірусу. 

 

Марія ІГНАТЧУК, виконуюча обов’язки директора комунального 

некомерційного підприємства Кременчуцької районної 

ради «Кременчуцька центральна районна лікарня». 

Повідомила, що напередодні запропонувала голові районної державної 

адміністрації зібрати медичний штат штабу цивільного захисту, керівником 

якого вона (Марія ІГНАТЧУК) є для наради, на якій розробити маршрути 

пацієнтів, дії медиків при поодиноких випадках, при масових випадках, але 

зібрання не відбулося. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

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

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про Програму забезпечення пожежної безпеки на 

території комунального некомерційного підприємства Кременчуцької районної 

ради «Кременчуцька центральна районна лікарня» на 2020 – 2021 роки 

прийняти одноголосно. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до районної Програми покращення умов 

обслуговування населення Кременчуцького району комунальним 
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некомерційним підприємством Кременчуцької районної ради «Кременчуцька 

центральна районна лікарня» на 2018 – 2020 роки. 

Доповідала 

Марія ІГНАТЧУК, виконуюча обов’язки директора комунального 

некомерційного підприємства Кременчуцької районної 

ради «Кременчуцька центральна районна лікарня». 

Зазначила, що на виконання даної програми були виділені кошти в сумі 182 тис 

100 грн Омельницькою ОТГ на енергоносії та Білецьківською сільської радою – 

95 тис. 688 грн для утримання лаборанта в Білецьківській АЗПСМ. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

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

Голосували: за – 19, проти – немає, утримався – 1 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: 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. 

 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до районної Програми «Цукровий та 

нецукровий діабет» на 2020 рік. 

Доповідала 

Марія ІГНАТЧУК, виконуюча обов’язки директора комунального 

некомерційного підприємства Кременчуцької районної 

ради «Кременчуцька центральна районна лікарня». 

Зазначила, що з державного бюджету в цьому році на І квартал виділено 180 

тис. 300 грн на інсулін, що становить приблизно 61 тис. грн на місяць при 

потребі 151 тис. грн щомісячно для повного забезпечення 240 

інсулінозалежних хворих у районі. Зауважила, що до програми включені зміни 

щодо виділення коштів Новознам’янською та Кам’янопотоківською сільськими 

радами відповідно в сумі 26 тис. 666 грн та 42 тис. грн. Пояснила, що 

попередня затримка із забезпеченням інсуліну була викликана тим, що 

постачальник не зміг задовольнити потребу, тому було прийнято рішення про 

заключення договору з новим постачальником, і найближчим часом інсулін 

надійде до лікарні. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

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

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – 1 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про внесення змін до районної Програми «Цукровий 

та нецукровий діабет» на 2020 рік» прийняти одноголосно. 

 



8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до районної Програми розвитку та 

підтримки комунального підприємства «Кременчуцький районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» на 2020 рік. 

Доповідав 

Леонід КУЧЕРЕНКО, виконувач обов’язків директора комунального 

підприємства «Кременчуцький районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги». 

Зазначив, що згідно чинного законодавства передбачається надання пільгових 

рецептів певним категоріям населення, а також кошти на обслуговування 

газових мереж та перевірку вентиляційних систем у семи амбулаторіях та 

п’яти ФАПах (зачитав перелік та вартість робіт), на що загалом потрібні 

кошти в сумі 67 тис. 905 грн, які включені до змін до даної програми. 

 

Виступив 

Іван БІЛОУС, депутат районної ради. 

Попросив роз’яснити ситуацію стосовно того, що послугувало переходу 

Новознам’янської сільської ради на обслуговування до Пришибського центру 

ПМСД. 

 

Відповів 

Леонід КУЧЕРЕНКО, виконувач обов’язків директора комунального 

підприємства «Кременчуцький районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги». 

Пояснив, що всі проблеми, що виникали з даною ОТГ, були вирішені, тому 

причини прийняття даного рішення з боку сільської ради не зміг 

прокоментувати. Стосовно ж лікаря, якого брали на посаду, теж питання було 

вирішене – не дійшли згоди лише у сплаті за комунальні послуги, тому лікар 

відмовився працювати. 

 

Виступив 

Іван БІЛОУС, депутат районної ради. 

Попросив роз’яснити, як вирішилося питання з автомобілем, який був 

закріплений за Салівською АЗПСМ. 

 

Відповів 

Леонід КУЧЕРЕНКО, виконувач обов’язків директора комунального 

підприємства «Кременчуцький районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги». 

Пояснив, що даний автомобіль при передачі майна залишився на балансі 

ПМСД, тому наразі необхідно вирішити, до якої сільської ради його передати. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

Запропонував проголосувати за основу та в цілому по даному питанню.  

Голосували: за – 20, проти – немає, утримався – немає. 
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УХВАЛИЛИ: Рішення «Про внесення змін до районної Програми розвитку та 

підтримки комунального підприємства «Кременчуцький районний центр 

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

 

9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до районної Комплексної 

програми соціального захисту і соціального забезпечення населення району 

на 2013 – 2020 роки. 

Доповідач – Віктор ПРИХОДЬКО, начальник управління соціального захисту 

населення Кременчуцької районної державної адміністрації – 

відсутній на пленарному засіданні.  

Із залу надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

Поставив питання на голосування за основу та в цілому. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про внесення змін та доповнень до районної 

Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення 

населення району на 2013 – 2020 роки» прийняти одноголосно. 

 

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до районної Комплексної програми 

соціального захисту ветеранів війни на 2018 – 2020 роки. 

Доповідач – Віктор ПРИХОДЬКО, начальник управління соціального захисту 

населення Кременчуцької районної державної адміністрації – 

відсутній на пленарному засіданні.  

Із залу надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

Поставив питання на голосування за основу та в цілому. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про внесення змін до районної Комплексної програми 

соціального захисту ветеранів війни на 2018 – 2020 роки» прийняти 

одноголосно. 

 

11. 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 – Олександр ТЮТЮННИК, виконувач обов’язків голови 

Кременчуцької районної державної адміністрації – відсутній 

на пленарному засіданні. 



 12 

Із залу надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

Поставив питання на голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 2, проти – 5, утримався – 13. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: 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» не прийняти. 

 

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

рік. 

Доповідач – Оксана ПІДДУБНА, начальник фінансового відділу 

Кременчуцької районної державної адміністрації – відсутня 

на пленарному засіданні. 

Виступив 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, депутат районної ради. 

Зазначив, що на засіданнях президії та постійних комісій дане питання 

обговорювалося досить конкретно та плідно. Звернув увагу, що перш за все в 

депутатів виникло запитання стосовно залишку освітньої субвенції в сумі 6 млн 

378 тис. 500 грн, оскільки відділом освіти, зокрема його керівником, не було 

надано чітких роз’яснень щодо спрямування коштів у частині матеріально-

технічного і програмного забезпечення закладів освіти району, тому 

запропонував депутатському корпусу контролювати процес розпорядження 

даними коштами.  

Стосовно ж інших питань, зокрема розподілу вільних лишків, зауважив, що 

матеріали підготовлені, проте, можливо, не всім встигли роздати. На прохання 

депутатів озвучив саме ті зміни до проєкту рішення в частині розподілу вільних 

залишків, які пропонується прийняти замість тих, що були оприлюднені, а 

саме: «Комунальному підприємству «Кременчуцький районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» – 67 905 грн. на виконання районної 

Програми розвитку та підтримки комунального підприємства «Кременчуцький 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2020 рік; центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Кременчуцької РДА – 17 000 грн, у 

т.ч: на виконання районної комплексної цільової Програми підтримки сім'ї та 

молоді Кременчуцького району на 2019 – 2020 роки для придбання подарунків 

дітям в сім'ях, що опинилися в складних життєвих обставинах – 6 000 грн, на 

утримання установи – 11 000 грн; територіальному центру, оскільки останні не 

надали пояснень, – нічого не виділяти; ВФСТ «Колос» – 6 800 грн на поточні 

видатки для утримання установи; відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту 

Кременчуцької РДА – 153 500 грн, у т.ч.: на оздоровлення дітей в літній період 

у пришкільних таборах – 150 000 грн та для забезпечення діяльності мобільної 

бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від 
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домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі по Кременчуцькому 

району – 3 500 грн; управлінню соціального захисту населення Кременчуцької 

РДА – 120 000 грн на виконання районної Комплексної програми соціального 

захисту і соціального забезпечення населення району на 2013 – 2020 роки; Раді 

районної організації ветеранів – 57 170 грн на виконання районної Комплексної 

програми соціального захисту ветеранів війни на 2018 – 2020 роки; сектору 

культури Кременчуцької РДА – 10 000 грн на виконання Районної програми 

соціально-культурних заходів на 2020 рік; Ялинцівській сільській раді (яка 

вперше за п’ять років звернулася до районної ради по допомогу) – 1 340 000 

грн, у тому числі: на виготовлення технічної документації (генеральний план 

села Ялинці) – 190 000 грн, на виготовлення технічної документації на 

встановлення меж села Ялинці – 150 000 грн, на проведення капітального 

ремонту санітарно-технічних приміщень, улаштування відмостки, заміну 

віконних та дверних блоків, Ялинцівського НВК – 1 000 000 грн; 2 державному 

пожежно-рятувальному загону (м. Кременчук) Головного управління ДСНС 

України у Полтавській області – 31 000 грн на виконання Програми 

забезпечення пожежної безпеки та організації рятувальних робіт у 

Кременчуцькому районі на 2020 – 2022 роки; на збільшення обсягу резервного 

фонду – 650 000 грн, у які входять 500 тис. грн, що спрямовуються 

Кременчуцькій ЦРЛ на заходи з боротьби з коронавірусом, та 150 тис. грн – на 

закупівлю дезінфікуючих засобів». 

 

Виступили  

Іван БІЛОУС, депутат районної ради. 

Зазначив стосовно виділення коштів Ялинцівській сільській раді, що 1 млн грн 

на ремонт школи – це не такі великі кошти, тим паче, що сільська рада, дійсно, 

ніколи не зверталася по допомогу до районної ради, тому потрібно підтримати. 

 

Юрій БЕССУСІДНІЙ, депутат районної ради. 

Звернувся з проханням до юристів надати оцінку розгляду даного питання за 

відсутності представників фінансового відділу райдержадміністрації, які 

відповідають за підготовку даного питання. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, депутат районної ради. 

Зауважив, що перевищення депутатських повноважень наразі немає, тому що 

відповідно до законодавства до районної ради надходять проекти рішень, і 

депутати повинні або голосувати за них, або не голосувати, але оскільки до 

даного проекту виникло багато запитань, то депутати просять внести до 

останнього зміни. 

 

Ігор БЛИЗНЮК, депутат районної ради. 

Наголосив на тому, що депутати мають право самостійно вирішувати і 

приймати рішення з приводу того питання, що озвучив Дмитро 

КОЛОТІЄВСЬКИЙ, оскільки до районної ради надходить для розгляду проект 

рішення, який не є остаточним документом, а є всього лише приблизним 
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планом або проектом того чи іншого органу, а депутати вправі самостійно 

прийняти рішення, і якщо зараз його не прийняти, то тоді заблокується робота 

району. Нагадав, що кожного разу, коли до районної ради подавався проект 

внесення змін до бюджету, то депутати вирішували, які зміни вносити, а які ні. 

Звернув увагу на те, що не дії депутатів, а саме відсутність під час розгляду 

даного питання доповідачів, які відповідають за дане питання, буде предметом 

розгляду правоохоронних органів. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, депутат районної ради. 

Зауважив, що оскільки в умовах, що склалися, депутатам необхідно було 

терміново зібратися на сесію у зв’язку із ситуацією, що склалася в країні, то 

було вирішено і питання із захисними масками, щоб не було ніяких перепон 

щодо проведення зібрання. Ще раз на прохання голови районної ради 

наголосив на тому, що на протиепідеміологічні заходи та на закупівлю 

дезінфікуючих засобів загалом через резервний фонд спрямовується 650 тис. 

грн. Також звернувся до голови районної ради з проханням підготувати 

відповідне звернення до Президента, Кабінету Міністрів, Полтавської обласної 

державної адміністрації та правоохоронних органів, які мають відреагувати на 

дії Кременчуцької районної державної адміністрації. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

Звернувши ще раз увагу на те, що в процесі підготовки до сесії до даного 

проєкту рішення надійшли зміни, поставив питання на голосування за основу та 

в цілому зі змінами. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про внесення змін до показників районного бюджету 

на 2020 рік» прийняти зі змінами одноголосно. 

 

13. СЛУХАЛИ: Про створення тимчасової контрольної комісії з питань 

використання бюджетних коштів. 

Доповідав 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, депутат районної ради. 

Зауважив, що наразі виникла гостра необхідність долучитися депутатам до 

процесу спрямування та використання бюджетних коштів, тому питання 

створення відповідної комісії є дуже важливим, і потрібно визначитися з її 

складом. 

 

Після обговорення депутатами до складу комісії запропоновано включити 

Дмитра КОЛОТІЄВСЬКОГО як голову комісії, Ірину ЧАЛУ як секретаря 

комісії, членів комісії: Оксану ІВАХНЕНКО, Володимира СІОРУ, Івана 

БІЛОУСА. 

 

Із залу надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 
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Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

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

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про створення тимчасової контрольної комісії з 

питань використання бюджетних коштів» прийняти одноголосно. 

 

14. СЛУХАЛИ: Про проведення конкурсу на зайняття посади керівника 

(директора) комунального підприємства охорони здоров’я, що є об’єктом 

спільної власності територіальних громад сіл Кременчуцького району. 

Доповідав 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, депутат районної ради. 

Зазначив, що з огляду на ситуацію, що склалася у країні з поширенням 

захворюваності на коронавірус, група депутатів звернулася до голови районної 

ради стосовно негайного призначення директора ЦРЛ, але оскільки по закону 

без проведення конкурсу цього неможливо зробити, то необхідно сьогодні 

прийняти відповідне рішення, та зачитав зміст проєкту даного рішення: 

«Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

п.4 постанови Кабінету Міністрів України № 1094 від 27.12.2017р. «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника 

державного, комунального закладу охорони здоров’я», районна рада вирішила: 

1. Провести конкурс на зайняття посади директора Комунального 

некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька 

центральна районна лікарня» згідно з вимогами чинного законодавства. 

2. Доручити голові районної ради Андрію ДРОФІ для проведення 

конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного 

підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна 

районна лікарня» створити конкурсну комісію не пізніше 20 днів з дня 

оприлюднення даного рішення. 

3. Рішення 27 сесії 7 скликання Кременчуцької районної ради 

Полтавської області «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» від 26.03.2019 року вважати таким, що втратило 

чинність. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради Едуарда СКЛЯРЕВСЬКОГО». 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

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

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

Результати поіменного голосування додаються. 
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УХВАЛИЛИ: Рішення «Про 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. 

 

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 

2019 рік. 

Доповідач – Оксана ПІДДУБНА, начальник фінансового відділу 

Кременчуцької районної державної адміністрації – відсутня 

на пленарному засіданні. 

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 – 0, проти – немає, утримався – 18. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження звіту про виконання районного 

бюджету за 2019 рік» не прийняти. 

 

16. СЛУХАЛИ: Про стан законності та результати діяльності органів 

прокуратури на території Кременчуцького району в 2019 році. 

Доповідач – Георгій БРОВКО, прокурор Кременчуцької місцевої прокуратури 

(замість Станіслава КОЗИНЧУКА). 

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 – 19, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про стан законності та результати діяльності органів 

прокуратури на території Кременчуцького району в 2019 році» прийняти 

одноголосно. 

 

17. СЛУХАЛИ: Про стан боротьби зі злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності органів Національної поліції на території 

Кременчуцького району в 2019 році. 

Доповідач – Андрій ВЛАСЕНКО, начальник Кременчуцького районного 

відділення поліції Кременчуцького відділу поліції ГУНП у 

Полтавській області.  

Виступив 

Іван БІЛОУС, депутат районної ради. 

Поцікавився, що зроблено поліцією стосовно справи із вивезенням піску, а 

також стосовно незаконної вирубки дерев. 
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Відповів 

Андрій ВЛАСЕНКО, начальник Кременчуцького районного відділення поліції 

Кременчуцького відділу поліції ГУНП у Полтавській області.  

Надав роз’яснення, що по даній справі зареєстровано в ЄРДР два факти 

порушення, наразі проводиться подальша перевірка. Стосовно ж вирубки дерев 

пообіцяв вивчити ситуацію та повідомити. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

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

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про стан боротьби зі злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності органів Національної поліції на 

території Кременчуцького району в 2019 році» прийняти більшістю голосів. 

 

18. 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 2019 рік. 

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 – 19, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: 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 2019 рік» 

прийняти одноголосно. 

 

19. СЛУХАЛИ: 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 2019 рік. 

Доповідач – Леонід КУЧЕРЕНКО, виконувач обов’язків директора 

комунального підприємства «Кременчуцький районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги». 

Із залу надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 
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Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

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

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «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 2019 рік» прийняти 

одноголосно. 

 

20. СЛУХАЛИ: Про звіт директора КП «Архбудпроект» про виконання 

функціональних обов’язків та фінансово-господарську діяльність 

підприємства за 2019 рік. 

Доповідач – Антон ЛЕВЧУК, директор комунального підприємства 

«Архбудпроект» – відсутній на пленарному засіданні. 

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 – 19, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про звіт директора КП «Архбудпроект» про 

виконання функціональних обов’язків та фінансово-господарську діяльність 

підприємства за 2019 рік» прийняти одноголосно. 

 

21. СЛУХАЛИ: Про затвердження списку присяжних Кременчуцького 

районного суду Полтавської області. 

Доповідач – Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 

Із залу надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

Зазначив, що від депутата Юрія БЕССУСІДНЬОГО надійшла заява стосовно 

того, що той не буде брати участі в голосуванні по цьому питанню. 

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 списку присяжних Кременчуцького 

районного суду Полтавської області» прийняти одноголосно. 

 

22. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу окремого індивідуально 

визначеного майна Новознам’янської АЗПСМ, Вільнотерешківської АЗПСМ, 
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Майбородівського та Писарщинського ФАПів із спільної власності 

територіальних громад сіл Кременчуцького району. 

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 – 19, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про надання згоди на передачу окремого 

індивідуально визначеного майна Новознам’янської АЗПСМ, 

Вільнотерешківської АЗПСМ, Майбородівського та Писарщинського ФАПів із 

спільної власності територіальних громад сіл Кременчуцького району» 

прийняти одноголосно. 

 

23. СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень голови районної ради. 

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 – 19, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження розпоряджень голови районної 

ради» прийняти одноголосно. 

 

24. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Кременчуцької районної ради до 

Полтавської обласної ради Полтавської обласної державної адміністрації, 

Полтавської обласної ради та об’єднаних територіальних громад 

Кременчуцького району щодо спільних дій, спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) серед 

мешканців району. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

Запропонував доручити апаратові районної ради скласти відповідний текст 

звернення, погодити його з головами фракцій та направити зазначеним 

адресатам. Поставив дане питання на голосування за основу та в цілому. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 
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УХВАЛИЛИ: Рішення «Про звернення депутатів Кременчуцької районної 

ради до Полтавської обласної ради Полтавської обласної державної 

адміністрації, Полтавської обласної ради та об’єднаних територіальних громад 

Кременчуцького району щодо спільних дій, спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) серед 

мешканців району» прийняти одноголосно. 

 

25. Різне. 

Виступили: 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, депутат районної ради. 

Зазначив, що Закон України «Про місцеві державні адміністрації» передбачає 

виконання районною державною адміністрацією делегованих їй районною 

радою повноважень. Звернувся до прокурора місцевої прокуратури, який 

присутній в залі, до органів влади, до Адміністрації Президента тощо з 

питанням стосовно того, що виконувач обов’язків голови РДА та всі його 

підлеглі не виконують покладені на них обов’язки: не зважаючи на ситуацію, 

що склалася в державі, вони не з’явилися на сьогоднішню сесію, де 

розподілялися кошти на боротьбу з коронавірусом. Нагадав, що на початку 

засідання президії надійшов лист від Олександра ТЮТЮННИКА, в якому той, 

так би мовити, заборонив проводити сесію, посилаючись на карантинні заходи, 

на що юристом районної ради та депутатами на адресу РДА було надано 

вичерпну відповідь стосовно того, що депутати законодавство не порушують, 

беручи участь у пленарному засіданні. Наголосив, що паном ТЮТЮННИКОМ 

не було виконано вказівку Президента України про скорочення чисельності 

штату РДА на 40 відсотків, оскільки частину людей просто переведено з посаду 

на посаду. Узагальнив сказане проханням до правоохоронних органів звернути 

на дану ситуацію увагу. 

 

Іван БІЛОУС, депутат районної ради. 

Наголосив на постійному ігноруванні головами ОТГ звернень голови районної 

ради, депутатів, в.о. директора ЦРЛ та небажанні брати участь у вирішенні 

нагальних проблем, пов’язаних з медичною галуззю в районі. 

 

Василь ЖИЛА, депутат районної ради. 

Підняв питання законності проведення перевірки вентиляційних систем на 

території сіл району та запропонував звернутися до правоохоронних органів з 

даного питання. 

 

Володимир МУДРИЙ, депутат районної ради. 

Пояснив, що стосовно перевірки вентиляційних систем у ПМСД повинен бути 

кошторис, відповідно якого сплачуватимуться кошти. 

 

Катерина ЙОЩЕНКО, помічник депутата Полтавської обласної ради. 

Звернулася до депутатів стосовно необхідності виділення коштів на ремонт 

приміщень у Кременчуцькій ЦРЛ. 




