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КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 

П Р О Т О К О Л 

пленарного засідання тридцять четвертої сесії сьомого скликання 

 

25 червня  2020 р.                                                                               м. Кременчук 

 

Всього депутатів – 34 чол. 

Присутні на сесії – 18 чол.  

 

Запрошені на сесію: доповідачі з питань порядку денного, 

представники виконавчого апарату районної ради. 

 

Всього запрошених – 21 чол. 

Прибуло на сесію – 20 чол.  

 

Засідання проводив голова Кременчуцької районної ради Андрій ДРОФА. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

Відкрив пленарне засідання 34 сесії 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 ряд додаткових 

питань, які відповідно до п.16.19 Регламенту потребують негайного розгляду: 

«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», «Про внесення змін та доповнень до 

Програми «Освіта Кременчуцького району на 2017 – 2021 роки», «Про 

організацію оздоровлення та відпочинку дітей і молоді у 2020 році», «Про 

внесення змін до Програми забезпечення пожежної безпеки та організації 

рятувальних робіт у Кременчуцькому районі на 2020 – 2022 роки», «Про 

погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж                         

с. Петрашівка Горішньоплавнівської міської об’єднаної територіальної громади 

Полтавської області, що розміщене в Кременчуцькому районі Полтавської 

області», а також питання «Про звернення депутатів Кременчуцької районної 

ради Полтавської області до Верховної Ради України, Президента України, 

Кабінету Міністрів України, Полтавської обласної ради та Полтавської обласної 

державної адміністрації щодо включення селища міського типу Власівка 

Кіровоградської області до складу Кременчуцького району Полтавської 

області». 
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Вніс пропозицію включити до порядку денного 34 сесії та розглянути питання 

«Про звернення депутатів Кременчуцької районної ради Полтавської області до 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Полтавської обласної ради та Полтавської обласної державної адміністрації 

щодо включення селища міського типу Власівка Кіровоградської області до 

складу Кременчуцького району Полтавської області». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити до порядку денного 34 сесії та розглянути питання 

«Про внесення змін до Програми забезпечення пожежної безпеки та організації 

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

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити до порядку денного 34 сесії та розглянути питання 

«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». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити до порядку денного 34 сесії та розглянути питання 

«Про внесення змін та доповнень до Програми «Освіта Кременчуцького району 

на 2017 – 2021 роки». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити до порядку денного 34 сесії та розглянути питання 

«Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей і молоді у 2020 році». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити до порядку денного 34 сесії та розглянути питання 

«Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж                         

с. Петрашівка Горішньоплавнівської міської об’єднаної територіальної громади 

Полтавської області, що розміщене в Кременчуцькому районі Полтавської 

області». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

У зв’язку із внесенням на розгляд додаткових питань запропонував наступний 

порядок розгляду питань: 

1. Про звернення депутатів Кременчуцької районної ради Полтавської 

області до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів 

України, Полтавської обласної ради та Полтавської обласної державної 

адміністрації щодо включення селища міського типу Власівка Кіровоградської 

області до складу Кременчуцького району Полтавської області. 

2. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2019 рік. 
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3. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І квартал 

2020 року. 

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

5. Про внесення змін до Програми забезпечення пожежної безпеки та 

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

6. Про затвердження районної Програми розвитку та підтримки КНП «Центр 

ПМСД Пришибської сільської ради» Кременчуцького району на 2020 рік . 

7. Про внесення змін до районної Програми розвитку та підтримки 

комунального підприємства «Кременчуцький районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» на 2020 рік. 

8. 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». 

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

на 2020 рік. 

10. Про внесення змін та доповнень до районної комплексної Програми 

«Профілактики правопорушень на 2017 – 2020 роки». 

11. Про внесення змін та доповнень до районної комплексної Програми 

«Територіальної оборони Кременчуцького району, шефської допомоги 

військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, 

призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом на 

2016 – 2020 роки». 

12. Про внесення змін до районної комплексної цільової Програми підтримки 

сім’ї та молоді Кременчуцького району на 2019 – 2020 роки. 

13. Про внесення змін та доповнень до районної Комплексної програми 

соціального захисту і соціального забезпечення населення району на 2013 – 

2020 роки. 

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

району на 2017 – 2021 роки». 

15. Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей і молоді у 2020 році». 

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

с. Петрашівка Горішньоплавнівської міської об’єднаної територіальної громади 

Полтавської області, що розміщене в Кременчуцькому районі Полтавської 

області. 

17. Про надання згоди на передачу окремого індивідуально визначеного майна з 

балансу комунального некомерційного підприємства Кременчуцької районної 

ради «Кременчуцька центральна районна лікарня» на баланс виконавчих 

комітетів Омельницької сільської ради та Пришибської сільської ради. 

18. Різне. 

 

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

змінами. 

Голосували – прийнято одноголосно. 
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Прийнятий порядок денний: 

1. Про звернення депутатів Кременчуцької районної ради Полтавської області 

до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів 

України, Полтавської обласної ради та Полтавської обласної державної 

адміністрації щодо включення селища міського типу Власівка 

Кіровоградської області до складу Кременчуцького району Полтавської 

області. 

Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ, заступник голови 

Кременчуцької районної ради. 

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

Оксана ПІДДУБНА, начальник фінансового відділу 

Кременчуцької районної державної адміністрації. 

3. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І квартал 2020 

року. 

Оксана ПІДДУБНА, начальник фінансового відділу 

Кременчуцької районної державної адміністрації. 

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

Оксана ПІДДУБНА, начальник фінансового відділу 

Кременчуцької районної державної адміністрації. 

5. Про внесення змін до Програми забезпечення пожежної безпеки та 

організації рятувальних робіт у Кременчуцькому районі на 2020 – 2022 

роки». 

Олександр СІДЕНКО, тимчасово виконувач обов’язків 

начальника 2 державного пожежно-рятувального загону 

м. Кременчука Головного управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій в Полтавській області. 

6. Про затвердження районної Програми розвитку та підтримки КНП «Центр 

ПМСД Пришибської сільської ради» Кременчуцького району на 2020 рік . 

Валентина НОСЕНКО, директор КНП «Центр ПМСД 

Пришибської сільської ради». 

7. 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». 

8. 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». 

Марія ІГНАТЧУК, виконуюча обов’язки директора 

комунального некомерційного підприємства 

Кременчуцької районної ради «Кременчуцька 

центральна районна лікарня». 
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9. 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». 

10. Про внесення змін та доповнень до районної комплексної Програми 

«Профілактики правопорушень на 2017 – 2020 роки». 

Андрій ТАРАСЕНКО, начальник юридичного відділу 

Кременчуцької районної ради. 

11. Про внесення змін та доповнень до районної комплексної Програми 

«Територіальної оборони Кременчуцького району, шефської допомоги 

військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, 

призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом 

на 2016 – 2020 роки». 

Андрій ПИРОГ, голова Кременчуцької районної 

державної адміністрації. 

12. Про внесення змін до районної комплексної цільової Програми підтримки 

сім’ї та молоді Кременчуцького району на 2019 – 2020 роки. 

Сергій КАЧКОВСЬКИЙ, директор Кременчуцького 

районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді. 

13. 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.  

14. 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. 

15. Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей і молоді у 2020 році». 

Оксана СЕМЕРЯНІН, начальник відділу освіти, сім’ї, 

молоді та спорту Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 

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

с. Петрашівка Горішньоплавнівської міської об’єднаної територіальної 

громади Полтавської області, що розміщене в Кременчуцькому районі 

Полтавської області. 

Андрій ТАРАСЕНКО, начальник юридичного відділу 

Кременчуцької районної ради. 

17. Про надання згоди на передачу окремого індивідуально визначеного майна 

з балансу комунального некомерційного підприємства Кременчуцької 
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районної ради «Кременчуцька центральна районна лікарня» на баланс 

виконавчих комітетів Омельницької сільської ради та Пришибської 

сільської ради. 

Владислав КОРМУШИН, начальник відділу майна 

Кременчуцької районної ради. 

18. 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. 

 

Виступили 

Олександр КУЗНЄЦОВ, депутат районної ради. 

Як голова постійної комісії районної ради з питань будівництва, транспорту і 

зв’язку, управління та розпорядження об’єктами комунальної власності, 

благоустрою зауважив, що ще пів року тому відбулося виїзне засідання даної 

комісії на території Кременчуцької ЦРЛ, де було підняте питання про здачу в 

оренду гаражів, та поцікавився, чому до цього часу питання не вирішене. 

Запропонував по можливості внести дане питання додатково та розглянути на 

сесії. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, депутат районної ради. 

Підтримав свого колегу, зазначивши, що на останніх спільних засідання 

постійних комісій піднімалося питання наповнення бюджету, у тому числі і за 

рахунок коштів, отриманих від здачі в оренду тих чи інших об’єктів, тому, 

дійсно, не зрозуміло, чому така робота не ведеться. 

 

Ігор БЛИЗНЮК, депутат районної ради. 

Вніс пропозицію, щоб протягом роботи сесії апарат районної ради підготував 

відповідний проєкт рішення для того, щоб після розгляду всіх питань, що 

внесені в порядок денний, розглянути і питання, яке стосується передачі в 

оренду майна. 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

Для проведення відкритого поіменного голосування запропонував кількісний та 

персональний склад лічильної комісії: голова комісії – Наталія МАШОШІНА, 

члени комісії – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, Валерій ТОКАРЄВ. 

Голосували – прийнято одноголосно. 
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1. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Кременчуцької районної ради 

Полтавської області до Верховної Ради України, Президента України, 

Кабінету Міністрів України, Полтавської обласної ради та Полтавської 

обласної державної адміністрації щодо включення селища міського типу 

Власівка Кіровоградської області до складу Кременчуцького району 

Полтавської області. 

Доповідав 

Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької районної ради. 

Зазначив, що дане питання було підняте на спільному засіданні постійних 

комісій 19 червня і проєкт рішення підготовлений за рекомендацією даного 

засідання. 

Від депутатів надійшла пропозиція підтримати дане питання. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

Поставив питання на голосування за основу та в цілому. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про звернення депутатів Кременчуцької районної 

ради Полтавської області до Верховної Ради України, Президента України, 

Кабінету Міністрів України, Полтавської обласної ради та Полтавської 

обласної державної адміністрації щодо включення селища міського типу 

Власівка Кіровоградської області до складу Кременчуцького району 

Полтавської області» прийняти одноголосно. 

 

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

2019 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. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження звіту про виконання районного 

бюджету за 2019 рік» прийняти одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І 

квартал 2020 року. 

Доповідала 

Оксана ПІДДУБНА, начальник фінансового відділу Кременчуцької районної 

державної адміністрації. 
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Зазначила, що районний бюджет за I квартал 2020 року в цілому по доходах з 

урахуванням міжбюджетних трансфертів виконаний на 101,6%. При 

уточненому плані 20 786 453 грн надійшло 21 113 453 грн, що на 327 000 грн 

більше від планових показників; до загального фонду районного бюджету за 

звітний період з урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло 20 766 856 

грн, при уточненому плані 20 511 853 грн, що становить 101,2% і більше на 255 

003 грн, ніж планові показники; до спеціального фонду районного бюджету 

надійшло 346 597 грн при уточненому плані 274 600 грн, що становить 126,2%, 

і на 71 997 грн більше плану. Зауважила, що загальний план надходжень 

районного бюджету за I квартал 2020 року без урахування міжбюджетних 

трансфертів у цілому виконаний на 104,7% – при плані 5 171 055 грн надійшло 

5 416 448 грн, перевиконання склало 245 393 грн, у т.ч.: загальний фонд 

виконано на 103,5% (план – 4 896 455 грн, надійшло – 5 069 851 грн, 

перевиконання – 173 396 грн) та спеціальний фонд на 126,2% (план – 274 600 

грн, надійшло – 346 597 грн, перевиконання – 71 977 грн). Повідомила, що 

надходження власних податків та зборів (5 069 851 грн) перевищує на 173 396 

грн, або 3,5 відсотка план звітного періоду та є більше на 313 541 грн або на 

6,6% до показника аналогічного періоду 2019 року – цьому сприяло підвищення 

розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Наголосила на 

тому, що основним видом надходжень власних податків та зборів є податок на 

доходи фізичних осіб, який у структурі уточненого плану по доходах за звітний 

період займає 98,2 відсотків: на звітну дату надійшло вищевказаного податку     

4 978 832 грн, що більше запланованого (4 896 455 грн) на 82 377 грн 

Затверджений план виконано на 101,7 відсотка, що в порівнянні з відповідним 

періодом минулого року (4 695 461 грн) збільшилось на 283 371 грн або на 4,3 

відсотка. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання на голосування за 

основу та в цілому. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження звіту про виконання районного 

бюджету за І квартал 2020 року.» прийняти одноголосно. 

 

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

рік. 

Доповідала 

Оксана ПІДДУБНА, начальник фінансового відділу Кременчуцької районної 

державної адміністрації. 

Зауважила, що до проєкту рішення по даному питанню надійшло чимало змін і 

пропозицій, та розпочала з доповіді про трансферти, які надходять до 

районного бюджету, і про зміни до них: Потоківською сільською радою 

запропоновано передачу до районного бюджету коштів у сумі 67 тис. грн 
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(УСЗН – на забезпечення пільгових категорій населення 50% доплатою за на 

оплату комунальних послуг – 1тис. 500 грн, ЦРЛ – на забезпечення хворих на 

цукровий діабет – 13 тис. грн, на співфінансування проєкту-переможця 

шкільного громадського бюджету – 50 тис. грн, РЦ ПМСД – 2 тис. 500 грн на 

лічильник), також 50 тис грн – ВОСМС на придбання меблів для 

Малокохнівської та Потоківської шкіл по 25 тис грн; Новознам’янська громада 

пропонує передати до районного бюджету 12 тис. 520 грн територіальному 

центру надання соціальних послуг на придбання ЗІЗ для соціальних працівників 

і виплату стимулюючих надбавок у зв’язку з коронавірусом; Новогалещинська 

селищна рада додатково передає 4 тис. 500 грн територіальному центрові на 

здійснення донарахування заробітної плати працівниці, яка пішла в декретну 

відпустку; Кам’янопотоківська сільська рада передає 10 тис. 579 грн 60 коп. для 

перенаправлення Кременчуцькій міській раді за перебування дітей у міському 

Центрі реабілітації; Горішньоплавнівська міська рада додатково передає 

освітню субвенцію в сумі 30 тис. грн на утримання Салівської ЗОШ І – ІІІ 

ступенів – для виплати заробітної плати педагогічним працівникам; за рахунок 

коштів Фонду розвитку територій області додатково Кременчуцькому районові 

з обласного бюджету виділяється 50 тис грн для ЦРЛ на капітальний ремонт 

приміщень кардіологічного корпусу; Піщанська ОТГ передає територіальному 

центрові 153 тис. 900 грн на соціальні послуги і 1 тис. 585 грн – на ЗІЗ, а також 

ВОСМС і ЦСССДМ– 5 тис. 500 грн на забезпечення діяльності мобільної 

бригади; Білецьківська сільська рада передає 31 тис. 500 грн для КП «Центр 

ПМСД Пришибської сільської ради»; за рахунок державного бюджету 

збільшується освітня субвенція на 82 тис. 400 грн – на заробітну плату 

педагогічним працівникам; з обласного бюджету за рахунок державних коштів 

на підтримку осіб з особливими освітніми потребами ВОСМС надходить 40 

тис. 808 грн, частина з яких передається до Кам’янопотоківської школи; за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету передаються кошти на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» в сумі 459 тис. 886 грн – на придбання меблів, обладнання (і 

з районного бюджету необхідно виділити кошти на 10-відсоткове 

співфінансування); з обласного бюджету за рахунок державних коштів 

надходять кошти на співфінансування ремонту та придбання обладнання для 

харчоблоків виділяється 270 тис грн (з районного бюджету також необхідне 10-

відсоткове співфінансування – 30 тис. грн); за рахунок Фонду розвитку 

територій області з обласного бюджету виділено розпорядженням голови ОДА 

1 млн 308 тис. 814 грн, з яких 510 тис. грн буде спрямовано ВОСМС на 

ремонти шкіл (Кам’янопотоківської, Білецьківської та Садківського ліцею), 500 

тис грн – на ремонти доріг для Кам’янопотоківської сільської ради, 298 тис. 814 

грн – для Ялинцівської сільської ради на ремонт клубу та освітлення; з 

державного бюджету виділяється субвенція на виконання районної Програми 

«Цукровий та нецукровий діабет на 2020 рік» в розмірі 567 тис. 038 грн. 

 

В обговоренні взяли участь: 

Ігор БЛИЗНЮК, депутат районної ради. 
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Попросив уточнити, чи ті цифри, що зараз озвучує Оксана ПІДДУБНА, є тими 

цифрами, які фінансовий відділ підготував без урахування пропозицій, 

внесених депутатами на засіданнях комісій. 

 

Оксана ПІДДУБНА, начальник фінансового відділу Кременчуцької районної 

державної адміністрації. 

Пояснила, що мова про запропоновані зміни наразі не йде. Додала, що тоді не 

були внесені корективи у зв’язку, наприклад, із надходженням листа жительки 

с. Потоки Наталії ДЯДИК щодо виділення коштів на лікування її дитини, яка 

має орфанні захворювання (близько 40 тис. грн на місяць), зазначивши, що це 

питання піднімалося на засіданні комісії з питань бюджету, проте тоді не були 

відомі ще цифри. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, депутат районної ради 

Зауважив, що на засіданні комісії було запропоновано звернутися до обласних 

депутатів, до народного депутата по цьому питанню, та обурився тим, що дане 

питання не було підняте ні головою райдержадміністрації, ні в.о. директора 

ПМСД напередодні під час зустрічі в районі з головою ОДА, на яку, до речі, не 

був запрошений жоден депутат районної ради. Наголосив на тому, що 

райдержадміністрація в черговий раз перекладає свої обов’язки на плечі 

районної ради і структурні підрозділи РДА не працюють належним чином. 

 

Оксана ПІДДУБНА, начальник фінансового відділу Кременчуцької районної 

державної адміністрації. 

Зазначила, що настільки вона володіє питанням, то мама дитини зверталася і в 

область, проте отримала відмову з порадою звертатися щодо виділення коштів з 

місцевого бюджету, оскільки на даний час державних коштів на це немає, 

можливо питання буде розглянуте на початку наступного року, коли будуть 

формуватися заявки на 21-й рік. 

 

Леонід КУЧЕРЕНКО, в.о. директора комунального підприємства 

«Кременчуцький районний центра первинної медико-санітарної допомоги» 

підтвердив сказане. 

 

Андрій ПИРОГ, голова Кременчуцької районної державної адміністрації. 

Зазначив, що, дійсно, це питання перед губернатором не піднімалося, але за 

вказівкою останнього формується перелік проблемних питань, до якого буде 

включене і згадане вище, а також запропонував його частково винести і на 

розгляд сесії. 

 

Ігор БЛИЗНЮК, депутат районної ради. 

Запропонував депутатам розглянути питання щодо виділення частини суми, 

наприклад, з розрахунку на 2 місяці, на лікування даної дитини, уточнивши, що 

ці кошти можна буде виділити з районного бюджету за рахунок тих 250 тис. 

грн, які були запропоновані на засіданні комісій для виділення ЦРЛ, а 
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райдержадміністрація тоді нехай продемонструє СВОЮ роботу по залученню 

ресурсів з області, з держави на допомогу цій дитині,  

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, депутат районної ради. 

Запропонував пропорційно зняти кошти з установ, щоб передати на лікування 

дитині. 

 

Наталія МАШОШІНА, депутат районної ради. 

Поцікавилася в Оксани ПІДДУБНОЇ, з яких джерел фінансовий відділ пропонує 

виділити кошти на лікування. 

 

Оксана ПІДДУБНА, начальник фінансового відділу Кременчуцької районної 

державної адміністрації. 

Запропонувала зняти кошти з КП «Центр ПМСД Пришибської сільської ради», 

оскільки на засіданні постійної комісії з питань бюджету депутати також 

вагалися щодо прийняття рішення по даній установі. 

 

Ігор БЛИЗНЮК, депутат районної ради. 

Обурився даною пропозицією, оскільки на спільному засідання комісій в квітні 

навіть не йшла мова про те, щоб не виділяти кошти Пришибському ПМСД. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, депутат районної ради. 

Вкотре підкреслив той факт, що районна державна адміністрація перекладає 

свої функції на депутатів. 

 

Наталія МАШОШІНА, депутат районної ради. 

Зауважила, що на засіданні комісії з питань бюджету вирішено було 

рекомендувати виділити КП «Центр ПМСД Пришибської сільської ради» 48 

тис 500 грн, той мінімум, як необхідний останньому, тому запропонувала зняти 

пропорційно певні суми коштів з територіального центру надання соціальних 

послуг, ЦРЛ та ВОСМС і направити на лікування дитині. 

 

Члени постійної комісії районної ради з питань бюджету, соціально-

економічного розвитку, приватизації, підприємництва, промисловості, 

інвестиційної діяльності та регуляторної політики (4 чоловіки – комісія 

повноважна для прийняття рішення) одностайно підтримали дану пропозицію. 

 

Оксана ПІДДУБНА, начальник фінансового відділу Кременчуцької районної 

державної адміністрації. 

Озвучила, що за пропозицією комісії з питань бюджету, які були внесені на 

попередньому засіданні, ЦРЛ виділялося 500 тис. грн за рахунок вільних 

залишків коштів районного бюджету. 

 

Наталія МАШОШІНА, депутат районної ради. 
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Зауважила, що в неї занотовано, що виходило близько 800 тис. грн – це разом з 

тим, що на районну раду вирішено залишити 500 тис. грн і зняти 250 тис. грн, 

які пропонувалися виділити районній державній адміністрації на заробітну 

плату. 

 

Оксана ПІДДУБНА, начальник фінансового відділу Кременчуцької районної 

державної адміністрації. 

Уточнивши, що 500 тис. грн – це кошти з вільних залишків і 300 тис. грн – від 

перевиконання бюджету, за мінусом 25 тис. грн для лікування дитини, то 

вийде, що ЦРЛ направляється 775 тис грн. Озвучила далі пропозиції щодо 

розподілу коштів районного бюджету між установами: сектор культури – 20 

тис. грн; освіта – 125 тис грн (150 мінус 25); резервний фонд – нуль; 

спортмайданчик (Потоківська сільська рада) – кошти не виділяються; 

діяльність дитячих садочків – 40 тис. грн; співфінансування НУШ – 51 тис. 098 

грн; КП «Центр ПМСД Пришибської сільської ради» – 48 тис. 500 грн; 

районний центр ПМСД – 50 тис. грн; районна рада – 500 тис. грн; управління 

соціального захисту населення – 25 тис. грн; територіальний центр надання 

соціальних послуг – 95 тис. грн; поліція – 20 тис. грн; військовий комісаріат – 

20 тис. грн; Національна гвардія – 20 тис. грн; ДСНС – 20 тис. грн; управління 

стратегічних розслідувань – 20 тис. грн; лікування дитини – 80 тис. грн; 

Білецьківська сільська рада – 148 тис. 500 грн. Зауважила, що ще залишається  

із всієї суми приблизно 4 тис. грн і запропонувала 3 тис. 300 грн з них 

спрямувати фінансовому відділу РДА на продовження роботи програми 

«Місцеві бюджети», за допомогою якої здійснюється фінансування всього 

району. 

 

Виступив 

Андрій ПИРОГ, голова Кременчуцької районної державної адміністрації. 

Повернувшись до питання виділення коштів на лікування дитини, звернувся з 

проханням виділити коштів якомога більше, оскільки до кінця року даній 

дитині потрібно якось виживати, адже під державну програму фінансування 

вона може потрапити лише з початку нового року. 

 

Наталія МАШОШІНА, депутат районної ради. 

Поцікавилася в Оксани ПІДДУБНОЇ стосовно коштів, які виділялися рішенням 

минулої сесії Ялинцівській сільській раді, адже у проєкті рішення спочатку 

пропонувалося їх перерозподілити. 

 

Оксана ПІДДУБНА, начальник фінансового відділу Кременчуцької районної 

державної адміністрації. 

Запевнила, що така пропозиція була ще в квітні місяці, наразі такий 

перерозподіл не розглядається. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За пропозицією депутатів поставив питання щодо внесення змін до показників 
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бюджету на голосування за основу, за зміни та в цілому. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про внесення змін до показників районного бюджету 

на 2020 рік» прийняти одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми забезпечення пожежної 

безпеки та організації рятувальних робіт у Кременчуцькому районі на 2020 – 

2022 роки». 

Доповідач – Олександр СІДЕНКО, тимчасово виконувач обов’язків 

начальника 2 державного пожежно-рятувального загону м. 

Кременчука Головного управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій в Полтавській області. 

Від депутатів 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 до Програми забезпечення 

пожежної безпеки та організації рятувальних робіт у Кременчуцькому районі 

на 2020 – 2022 роки» прийняти одноголосно. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження районної Програми розвитку та підтримки 

КНП «Центр ПМСД Пришибської сільської ради» Кременчуцького району на 

2020 рік . 

Доповідач – Валентина НОСЕНКО, директор КНП «Центр ПМСД 

Пришибської сільської ради». 

Від депутатів 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 районної Програми розвитку та 

підтримки КНП «Центр ПМСД Пришибської сільської ради» Кременчуцького 

району на 2020 рік» прийняти одноголосно. 

 

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

комунального підприємства «Кременчуцький районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» на 2020 рік. 
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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. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

Зауважив, що до даного проєкту рішення в ході підготовки до сесії надійшли 

зміни, та попросив Леоніда КУЧЕРЕНКА озвучити останні. 

 

Леонід КУЧЕРЕНКО, виконувач обов’язків директора комунального 

підприємства «Кременчуцький районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги». 

Зазначив, що зменшилася сума, яку виділяла Новознам’янська сільська рада на 

надання послуг районним ПМСД, з 228 тис грн до 66 тис грн, у зв’язку з 

переходом на обслуговування у Пришибський ПМСД 

 

Виступив 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, депутат районної ради. 

Наголосив на тому, що Леонід КУЧЕРЕНКО, як керівник, повністю розвалив 

роботу районного ПМСД, оскільки з від його обслуговування в останньому  

відмовляються сільські ради і переходять на обслуговування в Пришибський 

ПМСД. Зауважив, що в будь-якому виступі Леоніда КУЧЕРЕНКА йдеться не 

про результати його роботи, а про наслідки його роботи. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За пропозицією депутатів поставив на голосування за основу, за зміни та в 

цілому. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

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. 

 

8. 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. 

Доповідала 

Марія ІГНАТЧУК, виконуюча обов’язки директора комунального 

некомерційного підприємства Кременчуцької районної 

ради «Кременчуцька центральна районна лікарня». 

Звернулася з проханням, щоб у рішенні конкретно було визначено, на що 

виділяються кошти ЦРЛ, щоб можна було використовувати їх за призначенням, 

оскільки звернень було на набагато більшу суму, ніж виділяється. Зазначила 
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також, що в Кременчуцькій ЦРЛ запущена лабораторія з обстеження на 

COVID-19 та відремонтовано за кошти вагонобудівного заводу палату 

підвищеної комфортності. 

 

Виступила 

Наталія МАШОШІНА, депутат районної ради. 

Запропонувала направити кошти на вирішення першочергових проблем: 

ремонти ліфта, машини, на підготовку котельні до опалювального сезону, 

виплату пенсій, ремонт крівлі тощо, тобто кошти виділяються на забезпечення 

життєдіяльності закладу. Уточнила, що кошти виділяються не на ЗІЗ та 

дезінфікуючі засоби. 

 

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 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. 

 

9. 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». 

Уточнила, що та сума, яка була озвучена Оксаною ПІДДУБНОЮ як сума, що 

виділяється з державного бюджету на реалізацію даної програми, розрахована 

лише на квітень – вересень, тобто не до кінця року. 

 

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 до районної Програми «Цукровий 

та нецукровий діабет» на 2020 рік» прийняти одноголосно. 

 

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до районної комплексної 

Програми «Профілактики правопорушень на 2017 – 2020 роки». 

Доповідач – Андрій ТАРАСЕНКО, начальник юридичного відділу 

Кременчуцької районної ради. 
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Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За пропозицією депутатів 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 районної 

комплексної Програми «Профілактики правопорушень на 2017 – 2020 роки» 

прийняти одноголосно. 

 

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

Програми «Територіальної оборони Кременчуцького району, шефської 

допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії 

України, призову на строкову військову службу та військову службу за 

контрактом на 2016 – 2020 роки». 

Доповідач – Андрій ПИРОГ, голова Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За пропозицією депутатів 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 районної 

комплексної Програми «Територіальної оборони Кременчуцького району, 

шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної 

гвардії України, призову на строкову військову службу та військову службу за 

контрактом на 2016 – 2020 роки» прийняти одноголосно. 

 

12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до районної комплексної цільової Програми 

підтримки сім’ї та молоді Кременчуцького району на 2019 – 2020 роки. 

Доповідач – Сергій КАЧКОВСЬКИЙ, директор Кременчуцького районного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За пропозицією депутатів 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 до районної комплексної цільової 

Програми підтримки сім’ї та молоді Кременчуцького району на 2019 – 2020 

роки» прийняти одноголосно. 
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13. 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.  

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 – 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. 

 

14. 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. 

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. 

 

Ігор БЛИЗНЮК, депутат районної ради. 

Поцікавився станом виконання приписів стосовно заходів з пожежної безпеки. 

 

Оксана СЕМЕРЯНІН, начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту 

Кременчуцької районної державної адміністрації. 

Повідомила, що: в закладах освіти району проводяться роботи по 

встановленню автоматичної системи пожежної безпеки; з антимонопольного 

комітету прийшло рішення про відхилення скарги, і можна найближчим часом 

підписати договір на обробку дерев’яних конструкцій; розробляється проєкт на 

еваковиходи; на експертизі знаходиться ПКД по внутрішньому водогону в 

Білецьківському НВК; в усі заклади надані документи по ідентифікації. 

Зазначила, що ВОСМС регулярно надає звіти про виконані роботи до ДСНС. 

 

15.  СЛУХАЛИ: Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей і молоді у 

2020 році». 
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Доповідала 

Оксана СЕМЕРЯНІН, начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту 

Кременчуцької районної державної адміністрації. 

Відповідаючи на запитання депутатів, заначила, що кількість заяв від батьків на 

відшкодування частини вартості путівки залишилася попередньою – 12 

звернень. 

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 – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей і 

молоді у 2020 році» прийняти одноголосно. 

 

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

с. Петрашівка Горішньоплавнівської міської об’єднаної територіальної 

громади Полтавської області, що розміщене в Кременчуцькому районі 

Полтавської області. 

Доповідач – Андрій ТАРАСЕНКО, начальник юридичного відділу 

Кременчуцької районної ради. 

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 – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про погодження проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж с. Петрашівка Горішньоплавнівської міської 

об’єднаної територіальної громади Полтавської області, що розміщене в 

Кременчуцькому районі Полтавської області» прийняти одноголосно. 

 

17. Про надання згоди на передачу окремого індивідуально визначеного майна 

з балансу комунального некомерційного підприємства Кременчуцької 

районної ради «Кременчуцька центральна районна лікарня» на баланс 

виконавчих комітетів Омельницької сільської ради та Пришибської 

сільської ради. 

Доповідач – Владислав КОРМУШИН, начальник відділу майна 

Кременчуцької районної ради. 

Із залу надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

Поставив питання на голосування за основу та в цілому. 
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Голосували: за – 18, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про надання згоди на передачу окремого 

індивідуально визначеного майна з балансу комунального некомерційного 

підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна 

районна лікарня» на баланс виконавчих комітетів Омельницької сільської ради 

та Пришибської сільської ради» прийняти одноголосно. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

Вніс пропозицію про включення додатково до порядку денного питання «Про 

затвердження розпоряджень голови районної ради». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

18. СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень голови районної ради. 

Доповідав 

Андрій ТАРАСЕНКО, начальник юридичного Кременчуцької відділу районної 

ради. 

Зауважив, що дане питання суто процедурне, наразі це не рішення про передачу 

майна в оренду, а лише про затвердження звітів про оцінку майна, яка була 

виконана Кременчуцьким відділенням Торгово-промислової палати, і рішення 

потрібно прийняти для того, щоб у майбутньому можна було розпочинати 

процедуру здачі майна в оренду. Зазначив, що розпорядження голови районної 

ради, які пропонується затвердити, стосуються гаражів, що знаходяться на 

проспекті Полтавському, та будівлі за адресою: вул. Приходька, 55.  

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 – 17, проти – немає, утримався – 1. 

 

Виступили: 

Юрій БЕССУСІДНІЙ, депутат районної ради. 

Вніс пропозицію проголосувати окремо за кожне розпорядження. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, депутат районної ради. 

Наголосив на тому, що майно потрібно передавати в оренду, воно повинно 

працювати, а якщо зараз рішення не буде прийняте, то потім не можна буде 

розпочинати процедуру здачі в оренду. 

 

Іван САМОЙЛЕНКО, депутат районної ради. 

Поцікавився, чи є бажаючі взяти в оренду майно по вул. Приходька, 55, 

оскільки здача гаражів в оренду питання не викликає. 

 

 




