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КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 

П Р О Т О К О Л 

пленарного засідання тридцять п’ятої сесії сьомого скликання 

 

22 вересня 2020 р.                                                                               м. Кременчук 

 

Всього депутатів – 34 чол. 

Присутні на сесії – 23 чол.  

 

Запрошені на сесію: доповідачі з питань порядку денного, 

представники апарату районної ради. 

 

Всього запрошених – 15 чол. 

Прибуло на сесію – 14 чол.  

 

Засідання проводив голова Кременчуцької районної ради Андрій ДРОФА. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

Відкрив пленарне засідання 35 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 засіданні президії, постійних комісій районної ради та 

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:  

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

2. 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. 

3. Про внесення змін та доповнень до районної Комплексної програми 

соціального захисту і соціального забезпечення населення району на 2013 – 

2020 роки. 

4. Про внесення змін до районної комплексної цільової Програми підтримки 

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

5. Про внесення змін до районної Комплексної програми соціального захисту 

ветеранів війни на 2018 – 2020 роки. 

6. Про внесення змін до районної Програми розвитку та підтримки 

комунального підприємства «Кременчуцький районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» на 2020 рік. 

7. 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. 

8. Про внесення змін до районної Програми «Цукровий та нецукровий 

діабет» на 2020 рік. 

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

району на 2017 – 2021 роки». 

10. Про внесення змін до Програми забезпечення пожежної безпеки та 

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

11. Про надання згоди на передачу окремого індивідуально визначеного майна 

з балансу комунального некомерційного підприємства Кременчуцької районної 

ради «Кременчуцька центральна районна лікарня» на баланс Кременчуцької 

районної ради. 

12. Про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень. 

13. Про надання згоди на передачу бібліотечних фондів та окремого 

індивідуально визначеного майна Бондарівської сільської бібліотеки-філії із 

спільної власності територіальних громад сіл Кременчуцького району. 

14. Про вихід зі складу засновників Потоківської загальноосвітньої школи І–

ІІІ ступенів Кременчуцької районної ради Полтавської області та надання згоди 

на передачу майнового комплексу Потоківської загальноосвітньої школи І–ІІІ 

ступенів Кременчуцької районної ради Полтавської області із спільної 

власності територіальних громад Кременчуцького району. 

15. Про вихід зі складу засновників Малокохнівської загальноосвітньої школи 

І–ІІ ступенів Кременчуцької районної ради Полтавської області та надання 

згоди на передачу майнового комплексу Малокохнівської загальноосвітньої 

школи І–ІІ ступенів Кременчуцької районної ради Полтавської області зі 

спільної власності територіальних громад Кременчуцького району. 

16. Про вихід зі складу засновників Кам’янопотоківської загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів ім. М.С. Новохатька Кременчуцької районної ради 

Полтавської області та надання згоди на передачу майнового комплексу 

Кам’янопотоківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів                               

ім. М.С. Новохатька Кременчуцької районної ради Полтавської області зі 

спільної власності територіальних громад Кременчуцького району. 

17. Про вихід зі складу засновників Садківського ліцею Кременчуцької 

районної ради Полтавської області та надання згоди на передачу майнового 

комплексу Садківського ліцею Кременчуцької районної ради Полтавської 

області зі спільної власності територіальних громад Кременчуцького району. 

18. Про вихід зі складу засновників Білецьківського навчально-виховного 

комплексу Кременчуцької районної ради Полтавської області та надання згоди 

на передачу майнового комплексу Білецьківського навчально-виховного 

комплексу Кременчуцької районної ради Полтавської області зі спільної 

власності територіальних громад Кременчуцького району. 

19. Про вихід зі складу засновників Чечелевської загальноосвітньої школи І–ІІ 

ступенів Кременчуцької районної ради Полтавської області та надання згоди на 

передачу майнового комплексу Чечелевської загальноосвітньої школи І–ІІ 
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ступенів Кременчуцької районної ради Полтавської області зі спільної 

власності  територіальних громад Кременчуцького району. 

20. Про вихід зі складу засновників Ялинцівського навчально-виховного 

комплексу Кременчуцької районної ради Полтавської області та надання згоди 

на передачу майнового комплексу Ялинцівського навчально-виховного 

комплексу Кременчуцької районної ради Полтавської області зі спільної 

власності територіальних громад Кременчуцького району. 

21. Про надання згоди на передачу окремого індивідуально визначеного майна 

із спільної власності територіальних громад сіл Кременчуцького району з 

балансу комунального підприємства «Кременчуцький районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» у власність територіальної громади 

міста Кременчука. 

22. Про надання дозволу на передачу майна з балансу комунального 

підприємства «Кременчуцький районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги» у власність територіальних громад. 

23. Про звернення депутатів Кременчуцької районної ради до об’єднаних 

територіальних громад Кременчуцького району щодо фінансування заходів з 

покращення умов обслуговування населення району комунальним 

некомерційним підприємством Кременчуцької районної ради «Кременчуцька 

центральна районна лікарня». 

24. Про внесення змін до районної Програми розвитку та підтримки КНП 

«Центр ПМСД Пришибської сільської ради» Кременчуцького району на 2020 

рік. 

 

Вніс пропозицію включити до порядку денного 35 сесії та розглянути питання 

«Про звернення депутатів Кременчуцької районної ради до об’єднаних 

територіальних громад Кременчуцького району щодо фінансування заходів з 

покращення умов обслуговування населення району комунальним 

некомерційним підприємством Кременчуцької районної ради «Кременчуцька 

центральна районна лікарня». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити до порядку денного 35 сесії та розглянути питання 

«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». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити до порядку денного 35 сесії та розглянути питання 

«Про внесення змін та доповнень до районної Комплексної програми 

соціального захисту і соціального забезпечення населення району на 2013 – 

2020 роки». 

Голосували – прийнято одноголосно. 
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Вніс пропозицію включити до порядку денного 35 сесії та розглянути питання 

«Про внесення змін до районної комплексної цільової Програми підтримки 

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

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити до порядку денного 35 сесії та розглянути питання 

«Про внесення змін до районної Комплексної програми соціального захисту 

ветеранів війни на 2018 – 2020 роки». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити до порядку денного 35 сесії та розглянути питання 

«Про внесення змін до районної Програми розвитку та підтримки комунального 

підприємства «Кременчуцький районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на 2020 рік». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити до порядку денного 35 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 35 сесії та розглянути питання 

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

2020 рік». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити до порядку денного 35 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 35 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 35 сесії та розглянути питання 

«Про надання згоди на передачу бібліотечних фондів та окремого 

індивідуально визначеного майна Бондарівської сільської бібліотеки-філії із 

спільної власності територіальних громад сіл Кременчуцького району». 

Голосували – прийнято одноголосно. 
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Вніс пропозицію включити до порядку денного 35 сесії та розглянути питання 

«Про надання згоди на передачу окремого індивідуально визначеного майна з 

балансу комунального некомерційного підприємства Кременчуцької районної 

ради «Кременчуцька центральна районна лікарня» на баланс Кременчуцької 

районної ради». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити до порядку денного 35 сесії та розглянути питання 

«Про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити до порядку денного 35 сесії та розглянути питання 

«Про вихід зі складу засновників Потоківської загальноосвітньої школи І–ІІІ 

ступенів Кременчуцької районної ради Полтавської області та надання згоди на 

передачу майнового комплексу Потоківської загальноосвітньої школи І–ІІІ 

ступенів Кременчуцької районної ради Полтавської області зі спільної 

власності територіальних громад Кременчуцького району». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити до порядку денного 35 сесії та розглянути питання 

«Про вихід зі складу засновників Малокохнівської загальноосвітньої школи І–ІІ 

ступенів Кременчуцької районної ради Полтавської області та надання згоди на 

передачу майнового комплексу Малокохнівської загальноосвітньої школи І–ІІ 

ступенів Кременчуцької районної ради Полтавської області зі спільної 

власності територіальних громад Кременчуцького району». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити до порядку денного 35 сесії та розглянути питання 

«Про вихід зі складу засновників Кам’янопотоківської загальноосвітньої школи 

І–ІІІ ступенів ім. М.С. Новохатька Кременчуцької районної ради Полтавської 

області та надання згоди на передачу майнового комплексу 

Кам’янопотоківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів                                 

ім. М.С. Новохатька Кременчуцької районної ради Полтавської області зі 

спільної власності територіальних громад Кременчуцького району». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити до порядку денного 35 сесії та розглянути питання 

«Про вихід зі складу засновників Садківського ліцею Кременчуцької районної 

ради Полтавської області та надання згоди на передачу майнового комплексу 

Садківського ліцею Кременчуцької районної ради Полтавської області зі 

спільної власності територіальних громад Кременчуцького району». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити до порядку денного 35 сесії та розглянути питання 

«Про вихід зі складу засновників Білецьківського навчально-виховного 
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комплексу Кременчуцької районної ради Полтавської області та надання згоди 

на передачу майнового комплексу Білецьківського навчально-виховного 

комплексу Кременчуцької районної ради Полтавської області зі спільної 

власності територіальних громад Кременчуцького району». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити до порядку денного 35 сесії та розглянути питання 

«Про вихід зі складу засновників Чечелевської загальноосвітньої школи І–ІІ 

ступенів Кременчуцької районної ради Полтавської області та надання згоди на 

передачу майнового комплексу Чечелевської загальноосвітньої школи І–ІІ 

ступенів Кременчуцької районної ради Полтавської області зі спільної 

власності територіальних громад Кременчуцького району». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити до порядку денного 35 сесії та розглянути питання 

«Про вихід зі складу засновників Ялинцівського навчально-виховного 

комплексу Кременчуцької районної ради Полтавської області та надання згоди 

на передачу майнового комплексу Ялинцівського навчально-виховного 

комплексу Кременчуцької районної ради Полтавської області зі спільної 

власності територіальних громад Кременчуцького району». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити до порядку денного 35 сесії та розглянути питання 

«Про надання згоди на передачу окремого індивідуально визначеного майна із 

спільної власності територіальних громад сіл Кременчуцького району з балансу 

комунального підприємства «Кременчуцький районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» у власність територіальної громади міста 

Кременчука». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити до порядку денного 35 сесії та розглянути питання 

«Про надання дозволу на передачу майна з балансу комунального підприємства 

«Кременчуцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» у 

власність територіальних громад». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити до порядку денного 35 сесії та розглянути питання 

«Про внесення змін до показників районного бюджету на 2020 рік». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити до порядку денного 35 сесії та розглянути питання 

«Про внесення змін до районної Програми розвитку та підтримки КНП «Центр 

ПМСД Пришибської сільської ради» Кременчуцького району на 2020 рік». 

Голосували – прийнято одноголосно. 
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У зв’язку із внесенням на розгляд додаткових питань запропонував наступний 

порядок розгляду питань: 1-м питанням розглянути питання про звернення 

депутатів до територіальних громад району; 2-м та 3-м – інформацію 

відповідно керівників Кременчуцької місцевої прокуратури та Кременчуцького 

районного відділення поліції; далі: з 4-го по 16-е – розглянути блок питань, що 

стосуються майна; з 17-го по 27-ме – питання щодо внесення змін до районних 

програм; з 28-м, 29-м, 30-м – бюджетні питання та 31-м – питання про 

використання революційного прапора на території району; 32-м – «Різне».  

 

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

змінами. 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Прийнятий порядок денний: 

1. Про звернення депутатів Кременчуцької районної ради до об’єднаних 

територіальних громад та територіальних громад Кременчуцького району 

щодо необхідності фінансування комунального некомерційного 

підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна 

районна лікарня». 

Наталія МАШОШІНА, депутат Кременчуцької 

районної ради. 

2. Про стан законності та результати діяльності органів прокуратури на 

території Кременчуцького району в І півріччі 2020 року. 

Станіслав КОЗИНЧУК, виконуючий обов`язки 

керівника Кременчуцької місцевої прокуратури. 

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

результати діяльності органів Національної поліції на території 

Кременчуцького району в І півріччі 2020 року. 

Андрій ВЛАСЕНКО, начальник Кременчуцького 

районного відділення поліції Кременчуцького відділу 

поліції ГУНП у Полтавській області. 

4. Про надання згоди на передачу бібліотечних фондів та окремого 

індивідуально визначеного майна Бондарівської сільської бібліотеки-філії із 

спільної власності територіальних громад сіл Кременчуцького району. 

Тетяна ГАВРИКОВА, завідувач сектору культури 

Кременчуцької районної державної адміністрації. 

5. Про вихід зі складу засновників Потоківської загальноосвітньої школи І–ІІІ 

ступенів Кременчуцької районної ради Полтавської області та надання 

згоди на передачу майнового комплексу Потоківської загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів Кременчуцької районної ради Полтавської області зі 

спільної власності територіальних громад Кременчуцького району. 
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Олександр КУЗНЄЦОВ, депутат Кременчуцької 

районної ради. 

6. Про вихід зі складу засновників Малокохнівської загальноосвітньої школи 

І–ІІ ступенів Кременчуцької районної ради Полтавської області та надання 

згоди на передачу майнового комплексу Малокохнівської загальноосвітньої 

школи І–ІІ ступенів Кременчуцької районної ради Полтавської області зі 

спільної власності  територіальних  громад  Кременчуцького району. 

Олександр КУЗНЄЦОВ, депутат Кременчуцької 

районної ради. 

7. Про вихід зі складу засновників Кам’янопотоківської загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів ім. М.С. Новохатька Кременчуцької районної ради 

Полтавської області та надання згоди на передачу майнового комплексу 

Кам’янопотоківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів                          

ім. М.С. Новохатька Кременчуцької районної ради Полтавської області зі 

спільної власності територіальних громад Кременчуцького району. 

Олександр КУЗНЄЦОВ, депутат Кременчуцької 

районної ради. 

8. Про вихід зі складу засновників Садківського ліцею Кременчуцької 

районної ради Полтавської області та надання згоди на передачу майнового 

комплексу Садківського ліцею Кременчуцької районної ради Полтавської 

області зі спільної власності територіальних громад Кременчуцького 

району. 

Олександр КУЗНЄЦОВ, депутат Кременчуцької 

районної ради. 

9. Про вихід зі складу засновників Білецьківського навчально-виховного 

комплексу Кременчуцької районної ради Полтавської області та надання 

згоди на передачу майнового комплексу Білецьківського навчально-

виховного комплексу Кременчуцької районної ради Полтавської області зі 

спільної власності територіальних громад Кременчуцького району. 

Олександр КУЗНЄЦОВ, депутат Кременчуцької 

районної ради. 

10. Про вихід зі складу засновників Чечелевської загальноосвітньої школи І–ІІ 

ступенів Кременчуцької районної ради Полтавської області та надання 

згоди на передачу майнового комплексу Чечелевської загальноосвітньої 

школи І–ІІ ступенів Кременчуцької районної ради Полтавської області зі 

спільної власності  територіальних  громад  Кременчуцького району. 

Олександр КУЗНЄЦОВ, депутат Кременчуцької 

районної ради. 

11. Про вихід зі складу засновників Ялинцівського навчально-виховного 

комплексу Кременчуцької районної ради Полтавської області та надання 

згоди на передачу майнового комплексу Ялинцівського навчально-
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виховного комплексу Кременчуцької районної ради Полтавської області зі 

спільної власності  територіальних  громад  Кременчуцького району. 

Олександр КУЗНЄЦОВ, депутат Кременчуцької 

районної ради. 

12. Про надання згоди на передачу окремого індивідуально визначеного майна 

з балансу комунального некомерційного підприємства Кременчуцької 

районної ради «Кременчуцька центральна районна лікарня» на баланс 

Кременчуцької районної ради. 

Олександр КУЗНЄЦОВ, депутат Кременчуцької 

районної ради. 

13. Про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень. 

Олександр КУЗНЄЦОВ, депутат Кременчуцької 

районної ради. 

14. Про надання згоди на передачу окремого індивідуально визначеного майна 

із спільної власності територіальних громад сіл Кременчуцького району з 

балансу комунального підприємства «Кременчуцький районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» у власність територіальної громади 

міста Кременчука. 

Олександр КУЗНЄЦОВ, депутат Кременчуцької 

районної ради. 

15. Про надання дозволу на передачу майна з балансу комунального 

підприємства «Кременчуцький районний центр первинної медико-

санітарної допомоги» у власність територіальних громад. 

Олександр КУЗНЄЦОВ, депутат Кременчуцької 

районної ради. 

16. Про затвердження розпорядження голови районної ради. 

Андрій ТАРАСЕНКО, начальник юридичного відділу 

Кременчуцької районної ради. 

17. Про внесення змін до Програми забезпечення пожежної безпеки та 

організації рятувальних робіт у Кременчуцькому районі на 2020 – 2022 

роки. 

Олександр СУШКО, начальник 2 державного пожежно-

рятувального загону м. Кременчука ГУ ДСНС України у 

Полтавській області. 

18. Про внесення змін та доповнень до районної комплексної Програми 

«Профілактики правопорушень на 2017 – 2020 роки». 

Юлія САЛІМОВА, головний спеціаліст відділу з питань 

оборонної роботи, цивільного захисту, взаємодії з 

правоохоронними органами та цифрового розвитку 

Кременчуцької районної державної адміністрації. 
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19. 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». 

20. 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». 

21. 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». 

22. «Про внесення змін до районної Програми розвитку та підтримки КНП 

«Центр ПМСД Пришибської сільської ради» Кременчуцького району на 

2020 рік». 

Андрій ТАРАСЕНКО, начальник юридичного відділу 

Кременчуцької районної ради. 

23. Про внесення змін та доповнень до районної Комплексної програми 

соціального захисту і соціального забезпечення населення району на 2013 – 

2020 роки. 

Дмитро ЛУЦЮК, заступник начальника управління 

соціального захисту населення Кременчуцької районної 

державної адміністрації.  

24. Про внесення змін до районної Комплексної програми соціального захисту 

ветеранів війни на 2018 – 2020 роки. 

Дмитро ЛУЦЮК, заступник начальника управління 

соціального захисту населення Кременчуцької районної 

державної адміністрації.  

25. 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. 
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26. 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. 

27. 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. 

Оксана ПІДДУБНА, начальник фінансового відділу 

Кременчуцької районної державної адміністрації. 

28. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І півріччя 

2020 року. 

Оксана ПІДДУБНА, начальник фінансового відділу 

Кременчуцької районної державної адміністрації. 

29. Про затвердження розпоряджень голови районної державної адміністрації. 

Оксана ПІДДУБНА, начальник фінансового відділу 

Кременчуцької районної державної адміністрації. 

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

Оксана ПІДДУБНА, начальник фінансового відділу 

Кременчуцької районної державної адміністрації. 

31. Про використання революційного прапора на території Кременчуцького 

району. 

Оксана ІВАХНЕНКО, депутат Кременчуцької районної 

ради. 

32. 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 29-е 

питання та з 31-го – до 3 хвилин, для доповіді з 30-го питання «Про внесення 

змін до показників районного бюджету на 2020 рік» – 10 хвилин, для 

інформації – до 2 хвилин, для виступів – до 3 хвилин, для повторних виступів – 

до 2 хвилин, «Різне» – до 30 хвилин; для проведення сесії – 3 години. 

Запропонував з метою економії часу, не дивлячись на те, що відповідно до 

Регламенту районної ради через кожні дві години роботи сесії необхідно 

проводити перерву, працювати без перерви. 

Голосували – регламент роботи 35 сесії 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 – Валерій ТОКАРЄВ (взяв самовідвід), Юрій БЕССУСІДНІЙ, 

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

об’єднаних територіальних громад та територіальних громад 

Кременчуцького району щодо необхідності фінансування комунального 

некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька 

центральна районна лікарня». 

Доповідач – Наталія МАШОШІНА, депутат Кременчуцької районної ради. 

Від депутатів надійшла пропозиція підтримати дане питання. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання на голосування за 

основу та в цілому. 

Голосували: за – 23, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про звернення депутатів Кременчуцької районної 

ради до об’єднаних територіальних громад та територіальних громад 

Кременчуцького району щодо необхідності фінансування комунального 

некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька 

центральна районна лікарня» прийняти одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про стан законності та результати діяльності органів 

прокуратури на території Кременчуцького району в І півріччі 2020 року. 

Доповідач – Станіслав КОЗИНЧУК, виконуючий обов`язки керівника 

Кременчуцької місцевої прокуратури. 

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 – 23, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про стан законності та результати діяльності органів 

прокуратури на території Кременчуцького району в І півріччі 2020 року» 

прийняти одноголосно. 

 

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

порядку та результати діяльності органів Національної поліції на території 

Кременчуцького району в І півріччі 2020 року. 

Доповідач – Андрій ВЛАСЕНКО, начальник Кременчуцького районного 

відділення поліції Кременчуцького відділу поліції ГУНП у 

Полтавській області. 

Від депутатів 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 – 22, проти – немає, утримався – немає. 

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 І півріччі 2020 року» прийняти 

одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу бібліотечних фондів та 

окремого індивідуально визначеного майна Бондарівської сільської 

бібліотеки-філії із спільної власності територіальних громад сіл 

Кременчуцького району. 

Доповідач – Тетяна ГАВРИКОВА, завідувач сектору культури Кременчуцької 

районної державної адміністрації. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За пропозицією депутатів та за відсутності запитань до доповідача поставив 

питання на голосування за основу та в цілому. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про надання згоди на передачу бібліотечних фондів 

та окремого індивідуально визначеного майна Бондарівської сільської 

бібліотеки-філії із спільної власності територіальних громад сіл 

Кременчуцького району» прийняти одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про вихід зі складу засновників Потоківської загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів Кременчуцької районної ради Полтавської області та 

надання згоди на передачу майнового комплексу Потоківської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Кременчуцької районної ради 

Полтавської області зі спільної власності територіальних громад 

Кременчуцького району. 

Доповідач – Олександр КУЗНЄЦОВ, депутат Кременчуцької районної ради. 

Від депутатів надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання на голосування за 

основу та в цілому. 

Голосували: за – 23, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про вихід зі складу засновників Потоківської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Кременчуцької районної ради 
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Полтавської області та надання згоди на передачу майнового комплексу 

Потоківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Кременчуцької районної 

ради Полтавської області зі спільної власності територіальних громад 

Кременчуцького району» прийняти одноголосно. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу окремого індивідуально 

визначеного майна з балансу комунального некомерційного підприємства 

Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна районна лікарня» 

на баланс Кременчуцької районної ради. 

Доповідач – Олександр КУЗНЄЦОВ, депутат Кременчуцької районної ради. 

Від депутатів надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання на голосування за 

основу та в цілому.  

Голосували: за – 21, 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 Кременчуцької районної ради» прийняти 

одноголосно. 

 

7. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень. 

Доповідач – Олександр КУЗНЄЦОВ, депутат Кременчуцької районної ради. 

Від депутатів надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання на голосування за 

основу та в цілому. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про надання згоди на здійснення невід’ємних 

поліпшень» прийняти одноголосно. 

 

8. СЛУХАЛИ: Про вихід зі складу засновників Малокохнівської 

загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів Кременчуцької районної ради 

Полтавської області та надання згоди на передачу майнового комплексу 

Малокохнівської загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів Кременчуцької 

районної ради Полтавської області зі спільної власності територіальних 

громад Кременчуцького району. 
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Доповідач – Олександр КУЗНЄЦОВ, депутат Кременчуцької районної ради. 

Від депутатів надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання на голосування за 

основу та в цілому. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про вихід зі складу засновників Малокохнівської 

загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів Кременчуцької районної ради 

Полтавської області та надання згоди на передачу майнового комплексу 

Малокохнівської загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів Кременчуцької 

районної ради Полтавської області зі спільної власності територіальних громад 

Кременчуцького району» прийняти одноголосно. 

 

9. СЛУХАЛИ: Про вихід зі складу засновників Кам’янопотоківської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів ім. М.С. Новохатька Кременчуцької 

районної ради Полтавської області та надання згоди на передачу майнового 

комплексу Кам’янопотоківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів        

ім. М.С. Новохатька Кременчуцької районної ради Полтавської області зі 

спільної власності територіальних громад Кременчуцького району. 

Доповідач – Олександр КУЗНЄЦОВ, депутат Кременчуцької районної ради. 

Від депутатів надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив на голосування за основу та в 

цілому. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про вихід зі складу засновників Кам’янопотоківської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів ім. М.С. Новохатька Кременчуцької 

районної ради Полтавської області та надання згоди на передачу майнового 

комплексу Кам’янопотоківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів                   

ім. М.С. Новохатька Кременчуцької районної ради Полтавської області зі 

спільної власності територіальних громад Кременчуцького району» прийняти 

одноголосно. 

 

10. СЛУХАЛИ: Про вихід зі складу засновників Садківського ліцею 

Кременчуцької районної ради Полтавської області та надання згоди на 

передачу майнового комплексу Садківського ліцею Кременчуцької районної 

ради Полтавської області зі спільної власності територіальних громад 

Кременчуцького району. 
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Доповідач – Олександр КУЗНЄЦОВ, депутат Кременчуцької районної ради. 

Від депутатів надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання на голосування за 

основу та в цілому. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про вихід зі складу засновників Садківського ліцею 

Кременчуцької районної ради Полтавської області та надання згоди на 

передачу майнового комплексу Садківського ліцею Кременчуцької районної 

ради Полтавської області зі спільної власності територіальних громад 

Кременчуцького району» прийняти одноголосно. 

 

11. СЛУХАЛИ: Про вихід зі складу засновників Білецьківського навчально-

виховного комплексу Кременчуцької районної ради Полтавської області та 

надання згоди на передачу майнового комплексу Білецьківського 

навчально-виховного комплексу Кременчуцької районної ради Полтавської 

області зі спільної власності територіальних громад Кременчуцького 

району. 

Доповідач – Олександр КУЗНЄЦОВ, депутат Кременчуцької районної ради. 

Від депутатів надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання на голосування за 

основу та в цілому. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про вихід зі складу засновників Білецьківського 

навчально-виховного комплексу Кременчуцької районної ради Полтавської 

області та надання згоди на передачу майнового комплексу Білецьківського 

навчально-виховного комплексу Кременчуцької районної ради Полтавської 

області зі спільної власності територіальних громад Кременчуцького району» 

прийняти одноголосно. 

 

12. СЛУХАЛИ: Про вихід зі складу засновників Чечелевської 

загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів Кременчуцької районної ради 

Полтавської області та надання згоди на передачу майнового комплексу 

Чечелевської загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів Кременчуцької 

районної ради Полтавської області зі спільної власності територіальних 

громад  Кременчуцького району. 

Доповідач – Олександр КУЗНЄЦОВ, депутат Кременчуцької районної ради. 
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Від депутатів надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання на голосування за 

основу та в цілому.  

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про вихід зі складу засновників Чечелевської 

загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів Кременчуцької районної ради 

Полтавської області та надання згоди на передачу майнового комплексу 

Чечелевської загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів Кременчуцької районної 

ради Полтавської області зі спільної власності територіальних громад  

Кременчуцького району» прийняти одноголосно. 

 

13. СЛУХАЛИ: Про вихід зі складу засновників Ялинцівського навчально-

виховного комплексу Кременчуцької районної ради Полтавської області та 

надання згоди на передачу майнового комплексу Ялинцівського навчально-

виховного комплексу Кременчуцької районної ради Полтавської області зі 

спільної власності територіальних громад Кременчуцького району. 

Доповідач – Олександр КУЗНЄЦОВ, депутат Кременчуцької районної ради. 

 

Виступили: 

Ігор БЛИЗНЮК, депутат районної ради. 

Поцікавився, чому вирішується питання по Ялинцівському НВК, адже наразі на 

цій території ще немає ОТГ. Зазначив, що прийняття даного рішення буде 

передчасним, адже Ялинцівська сільська рада (так само, як і Нова Знам’янка, 

Піщане та Недогарки) ніяких рішень щодо об’єднання не приймала, районна 

рада свої повноваження ще не складала, тоді як по Кам’янопотоківській та 

Потоківській сільських радах все вже вирішено, тому що рішення про надання 

згоди відповідно на об’єднання та приєднання приймалися. Запевнив 

присутніх, що утримається щодо прийняття даного рішення. 

 

Андрій ТАРАСЕНКО, начальник юридичного відділу районної ради. 

Зауважив, що в самому тексті проєкту рішення йдеться посилання не лише на 

ЗУ «Про добровільне об’єднання громадян», а й розпорядження КМУ «Про 

затвердження перспективного плану формування територій громад Полтавської 

області» по КОАТУУ 5322483801, і в п.6 йдеться про передачу трансфертів 

районній раді на утримання Ялинцівського НВК у разі неприйняття останнього 

на баланс Піщанською ОТГ до 01.01.2021 року. 

Від депутатів надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 
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За пропозицією депутатів поставив питання на голосування за основу та в 

цілому.  

Голосували: за – 10, проти – немає, утримався – 11, не голосував – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про вихід зі складу засновників Ялинцівського 

навчально-виховного комплексу Кременчуцької районної ради Полтавської 

області та надання згоди на передачу майнового комплексу Ялинцівського 

навчально-виховного комплексу Кременчуцької районної ради Полтавської 

області зі спільної власності територіальних громад Кременчуцького району» 

не прийняти. 

 

Виступили: 

Ігор БЛИЗНЮК, депутат районної ради. 

Поцікавився, про які саме гаражі йшла мова в рішенні, яке до цього прийняли, 

оскільки Марія ІГНАТЧУК щойно зазначила, що йшлося про сім гаражів. 

 

(У рішенні мова йде про гаражі під 4-ма інвентарними номерами). 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, депутат районної ради. 

Зауважив, що майнові питання завжди були і є суто технічними, та наголосив, 

що завжди підтримував і підтримуватиме здачу в оренду майна, оскільки воно 

не повинно просто стояти і розвалюватися. 

 

14. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу окремого індивідуально 

визначеного майна із спільної власності територіальних громад сіл 

Кременчуцького району з балансу комунального підприємства 

«Кременчуцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» у 

власність територіальної громади міста Кременчука. 

Доповідач – Олександр КУЗНЄЦОВ, депутат Кременчуцької районної ради. 

 

Виступив 

Ігор БЛИЗНЮК, депутат районної ради. 

Зауважив, що по даному питанню заперечень не виникає, оскільки мова йде про 

Потоківську сільську раду, яка на сьогодні разом з містом вирішили всі питання 

щодо об’єднання правильно, у законодавчому полі. 

Від депутатів надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача 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 надання згоди на передачу окремого 

індивідуально визначеного майна із спільної власності територіальних громад 

сіл Кременчуцького району з балансу комунального підприємства 

«Кременчуцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» у 

власність територіальної громади міста Кременчука» прийняти одноголосно. 

 

15. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на передачу майна з балансу 

комунального підприємства «Кременчуцький районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» у власність територіальних громад. 

Доповідач – Олександр КУЗНЄЦОВ, депутат Кременчуцької районної ради. 

Від депутатів надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання на голосування за 

основу та в цілому. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про надання дозволу на передачу майна з балансу 

комунального підприємства «Кременчуцький районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» у власність територіальних громад» прийняти 

одноголосно. 

 

16. СЛУХАЛИ: Про затвердження розпорядження голови районної ради. 

Доповідач – Андрій ТАРАСЕНКО, начальник юридичного відділу 

Кременчуцької районної ради. 

Від депутатів надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання на голосування за 

основу та в цілому. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження розпорядження голови районної 

ради» прийняти одноголосно. 

 

17. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми забезпечення пожежної 

безпеки та організації рятувальних робіт у Кременчуцькому районі на 2020 

– 2022 роки. 

Доповідач – Олександр СУШКО, начальник 2 державного пожежно-

рятувального загону м. Кременчука ГУ ДСНС України у 

Полтавській області. 

Від депутатів надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 
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Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

Нагадав, що до даного проєкту рішення надійшли зміни, викликані 

необхідністю виділити додаткові кошти на дизпаливо, та 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 внесення змін до Програми забезпечення 

пожежної безпеки та організації рятувальних робіт у Кременчуцькому районі 

на 2020 – 2022 роки» прийняти одноголосно. 

 

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

Програми «Профілактики правопорушень на 2017 – 2020 роки». 

Доповідач – Юлія САЛІМОВА, головний спеціаліст відділу з питань 

оборонної роботи, цивільного захисту, взаємодії з 

правоохоронними органами та цифрового розвитку 

Кременчуцької районної державної адміністрації. 

Від депутатів надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання на голосування за 

основу та в цілому. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про внесення змін та доповнень до районної 

комплексної Програми «Профілактики правопорушень на 2017 – 2020 роки» 

прийняти більшістю голосів. 

 

19. 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 зміни до програми вносяться через необхідність виділення коштів 

на забезпечення лікарськими засобами хворої дитини (має орфанне 

захворювання, потребує 40 тис. грн на місяць) з с. Потоки, жительки с. Садки та 

жительки с. Ялинці згідно індивідуальної програми реабілітації. Звернув увагу 

присутніх, що таким чином до проєкту рішення надійшли зміни. 

Від депутатів надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання на голосування за  
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зміни. 

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

Поставив питання на голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 21, 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. 

 

20. 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». 

Повідомила, що постановою КМУ Кременчуцька ЦРЛ на сьогодні включена до 

переліку закладів другої хвилі, тому у зв’язку із зростом захворюваності на 

COVID-19, як по Україні, так і по області та району, перед лікарнею стоїть 

завдання не менше 30% ліжкового фонду перепрофілювати під лікування 

хворих на COVID-19 і 80% цих ліжок забезпечити киснем, і не просто 

кисневими концентраторами, а підключення точок кисневого газопроводу, а на 

це потрібно 99 тис. 772 грн (проєкт виготовлено на додаткових 30 точок). 

 

Виступив 

Ігор БЛИЗНЮК, депутат районної ради. 

Поцікавився у Марії ІГНАТЧУК, до кого та ще зверталася з цим питанням. 

 

Марія ІГНАТЧУК, виконуюча обов’язки директора комунального 

некомерційного підприємства Кременчуцької районної 

ради «Кременчуцька центральна районна лікарня». 

Зазначила, що дане питання ще обговорювалося з Андрієм ПИРОГОМ, 

головою райдержадміністрації. 

 

Виступили: 

Ігор БЛИЗНЮК, депутат районної ради. 

Звернувшись до Андрія ПИРОГА, поцікавився, чи розглядалося питання 

фінансування даних заходів із спеціального фонду по боротьбі з COVID-19. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, депутат районної ради. 

Зауважив, що 2 місяці тому голова РДА звернувся до депутатів щодо виділення 
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коштів з районного бюджету на ремонт палат при умові, що й ОТГ, у свою 

чергу, виділять відповідні кошти, – ремонтні роботи добігають кінця, але це 

зроблено лише за кошти районного бюджету, а ОТГ, як завжди, своїх коштів не 

виділили. 

 

Іван БІЛОУС, депутат районної ради. 

Наполіг на виділенні коштів, якщо є така можливість, для вирішення критичних 

питань. 

 

Ігор БЛИЗНЮК, депутат районної ради. 

Запропонував виділити з районного бюджету частку, пропорційну населенню 

сільських рад, і звернутися до громад. 

Від депутатів надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

Поставив 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» 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 покращення 

умов обслуговування населення Кременчуцького району комунальним 

некомерційним підприємством Кременчуцької районної ради «Кременчуцька 

центральна районна лікарня» на 2018 – 2020 роки» прийняти більшістю 

голосів. 

 

21. 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». 

Проінформувала присутніх, що кошти під дану програму виділила 

Новогалещинська ОТГ, Білецьківська сільська рада за рахунок районного 

бюджету 

Від депутатів надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання на голосування за 

основу та в цілому. 
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Голосували: за – 20, 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. 

 

22. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до районної Програми розвитку та 

підтримки КНП «Центр ПМСД Пришибської сільської ради» 

Кременчуцького району на 2020 рік». 

Доповідав 

Андрій ТАРАСЕНКО, начальник юридичного відділу Кременчуцької районної 

ради. 

Зазначив, що зміни до даної програми вносяться у зв’язку з необхідністю 

виділення коштів на лікування мешканки Кременчуцького району, але з 

етичних міркувань ім’я та прізвище не називав. 

Від депутатів надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача 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 Програми розвитку та 

підтримки КНП «Центр ПМСД Пришибської сільської ради» Кременчуцького 

району на 2020 рік» прийняти одноголосно. 

 

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

програми соціального захисту і соціального забезпечення населення району 

на 2013 – 2020 роки. 

Доповідач – Дмитро ЛУЦЮК, заступник начальника управління соціального 

захисту населення Кременчуцької районної державної 

адміністрації.  

Від депутатів надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача 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 внесення змін та доповнень до районної 

Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення 

населення району на 2013 – 2020 роки» прийняти одноголосно. 

 

24. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до районної Комплексної програми 

соціального захисту ветеранів війни на 2018 – 2020 роки. 

Доповідач – Дмитро ЛУЦЮК, заступник начальника управління соціального 

захисту населення Кременчуцької районної державної 

адміністрації.  

Від депутатів надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача 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. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

Повідомив, що попередньо допустив помилку, не поставивши на голосування 

питання щодо змін до проєкту рішення «Про внесення змін до Програми 

забезпечення пожежної безпеки та організації рятувальних робіт у 

Кременчуцькому районі на 2020 – 2022 роки», запропонував присутнім 

повернутися до даного питання та проголосувати за зміни. 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

Запропонував присутнім проголосувати за те, щоб прийняти рішення «Про 

внесення змін до Програми забезпечення пожежної безпеки та організації 

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

Голосували: за – 20, 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 зі змінами одноголосно. 

 

25. 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. 
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Від депутатів надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання на голосування за 

основу та в цілому. 

Голосували: за – 19, 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. 

 

26. 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. 

Від депутатів надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача 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 Програми «Освіта 

Кременчуцького району на 2017 – 2021 роки» прийняти одноголосно. 

 

27. 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. 

Доповідала 

Оксана ПІДДУБНА, начальник фінансового відділу Кременчуцької районної 

державної адміністрації. 

Зазначила, що зміни до даної програми пов’язані коштами в сумі 3 тис. 300 грн 

на придбання програми для здійснення безперебійного фінансування 

бюджетних установ та організацій району, які вже виділені рішенням 

попередньої сесії. 

Від депутатів надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача 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 внесення змін та доповнень до Програми 

забезпечення виконання Кременчуцькою районною державною адміністрацією 

власних та делегованих їй Кременчуцькою районною радою повноважень на 

2019 – 2020 роки» прийняти одноголосно. 

 

28. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І півріччя 

2020 року. 

Доповідач – Оксана ПІДДУБНА, начальник фінансового відділу 

Кременчуцької районної державної адміністрації. 

Від депутатів надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання на голосування за 

основу та в цілому. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження звіту про виконання районного 

бюджету за І півріччя 2020 року» прийняти одноголосно. 

 

29. Про затвердження розпоряджень голови районної державної адміністрації. 

Доповідач – Оксана ПІДДУБНА, начальник фінансового відділу 

Кременчуцької районної державної адміністрації. 

Від депутатів надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

Нагадав, що до даного проєкту надійшли зміни, а саме в частині затвердження 

розпорядження стосовно коштів, що призначаються на проведення виборів, та 

за відсутності запитань до доповідача поставив питання на голосування за 

основу, зі змінами, в цілому. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження розпоряджень голови районної 

державної адміністрації» прийняти одноголосно. 

 

30. СЛУХАЛИ: Про використання революційного прапора на території 

Кременчуцького району. 

Доповідала 

Оксана ІВАХНЕНКО, депутат районної ради. 

Нагадала, що дане питання цим скликанням розглядається вже втретє. 

Повідомила, що винесення на розгляд сесії питання використання 

революційного прапора наразі викликане тим, що вже 212 місцевих рад в 

Україні, у тому числі, наприклад, і Полтавська районна рада, ухвалили рішення 

про використання прапора, а також що ініціативною групою було зібрано 109 
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підписів на підтримку даного питання. Закликала депутатів по можливості 

переосмислити історію нашої держави та прийняти виважене рішення та 

наголосила на тому, що підтримання чи непідтримання даного рішення – це 

відповідальність кожного. (Зачитала вірш Тараса ШЕВЧЕНКА «Мені однаково, 

чи буду…») 

Від депутатів надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання на голосування за 

основу та в цілому. 

Голосували: за – 16, проти – немає, утримався – 3. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про використання революційного прапора на 

території Кременчуцького району» не прийняти. 

 

Виступили: 

Олександр КУЗНЄЦОВ, депутат районної ради. 

Зазначив, що коли їздить на схід, то бачить, що наші хлопці воюють під 

червоно-чорним прапором, як же тоді їм дивитися в очі, якщо не прийняти дане 

рішення, коли фактично мова йде про наших загиблих хлопців. Запропонував 

поставити питання на переголосування та підтримати дане рішення. 

 

Ігор БЛИЗНЮК, депутат районної ради. 

Зауважив, що кожен депутат має право вибору і не потрібно говорити, що йде 

війна, а нічого не робиться: є цивільні, і є військові – кожен займається своєю 

справою. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

Запропонував поставити питання «Про використання революційного прапора 

на території Кременчуцького району» на переголосування. 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Андрій ДРОФА, голова районної ради. 

Поставив питання «Про використання революційного прапора на території 

Кременчуцького району» на голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 17, проти – немає, утримався – 2. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про використання революційного прапора на 

території Кременчуцького району» не прийняти. 

 

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

Доповідала 




