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КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 

П Р О Т О К О Л 

пленарного засідання першої сесії восьмого скликання 

 

26 листопада 2020р.                                                                           м. Кременчук 

 

Всього депутатів – 54 чол. 

Присутні на сесії – 50 чол.  

 

Запрошені на сесію: доповідачі з питань порядку денного, 

представники апарату районної ради, 

представники засобів масової інформації. 

 

Всього запрошених – 15 чол. 

Прибуло на сесію – 14 чол.  

 

Засідання розпочала голова Кременчуцької районної територіальної виборчої 

комісії Любов ЯНДА. 

 

Любов ЯНДА, голова Кременчуцької районної територіальної виборчої комісії. 

Відкрила пленарне засідання першої сесії восьмого скликання, зазначивши, що 

дану сесію у відповідності до статті 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» скликала районна територіальна виборча комісія. 

Оголосила проєкт порядку денного: 

1. Про підсумки виборів депутатів Кременчуцької районної ради та визнання їх 

повноважень. 

2. Про складання присяги депутатами Кременчуцької районної ради. 

3. Про обрання голови Кременчуцької районної ради. 

4. Про обрання заступника голови Кременчуцької районної ради. 

5. Про звільнення голови Кременчуцької районної ради з посади у зв'язку із 

закінченням строку повноважень. 

6. Про звільнення заступника голови Кременчуцької районної ради з посади у 

зв’язку із закінченням строку повноважень. 

7. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування та умови 

оплати праці голови Кременчуцької районної ради. 

8. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування та умови 

оплати праці заступника голови Кременчуцької районної ради. 

9. Про президію Кременчуцької районної ради восьмого скликання. 

10. Про постійні комісії Кременчуцької районної ради восьмого скликання. 

 

Запропонувала проголосувати за те, щоб затвердити порядок денний сесії.  

Голосували – прийнято одноголосно. 
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Прийнятий порядок денний 

1. Про підсумки виборів депутатів Кременчуцької районної ради та визнання їх 

повноважень. 

Любов ЯНДА, голова Кременчуцької районної 

територіальної виборчої комісії. 

2. Про складання присяги депутатами Кременчуцької районної ради. 

Любов ЯНДА, голова Кременчуцької районної 

територіальної виборчої комісії. 

3. Про обрання голови Кременчуцької районної ради. 

Головуючий на засіданні. 

4. Про обрання заступника голови Кременчуцької районної ради. 

Голова Кременчуцької районної ради.  

5. Про звільнення голови Кременчуцької районної ради з посади у зв'язку із 

закінченням строку повноважень. 

Голова Кременчуцької районної ради.  

6. Про звільнення заступника голови Кременчуцької районної ради з посади у 

зв’язку із закінченням строку повноважень. 

Голова Кременчуцької районної ради.  

7. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування та умови 

оплати праці голови Кременчуцької районної ради. 

Заступник голови Кременчуцької районної ради.  

8. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування та умови 

оплати праці заступника голови Кременчуцької районної ради. 

Голова Кременчуцької районної ради.  

9. Про президію Кременчуцької районної ради восьмого скликання. 

Голова Кременчуцької районної ради.  

10. Про постійні комісії Кременчуцької районної ради восьмого скликання. 

Голова Кременчуцької районної ради.  

 

1. СЛУХАЛИ: Про підсумки виборів депутатів Кременчуцької районної ради 

та визнання їх повноважень. 

Доповідала 

Любов ЯНДА, голова Кременчуцької районної територіальної виборчої комісії. 

Зауважила, що згідно з п.2 статті 4 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад», повноваження депутатів місцевої ради починаються з дня 

відкриття першої сесії відповідної ради з моменту офіційного оголошення 

підсумків виборів територіальною виборчою комісією. Оголосила результати 

виборів до Кременчуцької районної ради, повідомивши, що за результатами 

виборів до Кременчуцької районної ради обрано 54 депутати від: Полтавської 

обласної організації Політичної партії «Рідне місто» – 9 чоловік; Полтавської 

обласної організації Політичної партії «За майбутнє» – 9 чоловік; Полтавської 

обласної організації Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» – 6 чоловік; 

Полтавської Обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» – 

9 чоловік; Полтавської територіальної організації Політичної партії 

«Європейська солідарність» – 7 чоловік; ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
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ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ДОВІРА» – 5 чоловік; Полтавської 

регіональної організації Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА 

ЖИТТЯ» – 9 чоловік. 

Запропонувала від імені районної територіальної виборчої комісії взяти 

повідомлення щодо офіційних результатів виборів до відома та визнати 

повноваження депутатів Кременчуцької районної ради восьмого скликання: 

1. Бельського Олега Васильович 

2. Билім Віталіни Юріївни 

3. Буленка Віталія Івановича 

4. Волошка Віталія Юрійовича 

5. Герасименко Раїси Іванівні 

6. Горобця Сергія Васильовича 

7. Грицика Юрія Ярославовича 

8. Гудима Миколи Анатолійовича 

9. Гусар Тетяни Олександрівни 

10. Дзюби Лариси Борисівни 

11. Діхтяренко Тетяни Василівни  

12. Довбиша Олексія Миколайовича 

13. Доценко Марини Миколаївни 

14. Дрофи Андрія Олександровича 

15. Заводчікової Наталії Григорівни 

16. Заніздри Віталія Анатолійовича 

17. Захожого Сергія Віталійовича 

18. Іванченко Марії Андріївни 

19. Іпатенка Івана Володимировича 

20. Кагала Олега Володимировича 

21. Казим-Заде Олександра Миколайовича 

22. Калашникової Кристини Євгеніївни 

23. Кір’ян Тамари Олександрівни 

24. Кірєєва Юрія Васильовича 

25. Клименка Анатолія Миколайовича 

26. Климовських Олександра Івановича 

27. Ковальчука Петра Петровича 

28. Колотієвського Дмитра Олександровича 

29. Кравченка Михайла Івановича 

30. Крамаренко Світлани Юріївни 

31. Крижановської Катерини Володимирівни 

32. Куделі Сергія Миколайовича 

33. Кульчинської Яни Юріївни 

34. Лобової Ольги Вячеславівни 

35. Мізіна Владислава Леонідовича 

36. Мошківського Миколи Анатолійовича 

37. Нападайла Андрія Володимировича 

38. Онищенка Володимира Вікторовича 

39. Остапенко Світлани Олексіївни 
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40. Самаркіна Антона Володимировича 

41. Сербіна Радомира Анатолійовича 

42. Сінельник Ніни Іванівни 

43. Скляревського Едуарда Івановича 

44. Скрильніка Руслана Петровича 

45. Супруна Сергія Андрійовича 

46. Таранухи Євгенія Миколайовича 

47. Тимченка Олександра Петровича 

48. Чинчика Сергія Сергійовича 

49. Чіпа Євгенія Едуардовича 

50. Шаповала Олега Григоровича 

51. Шаповал Тетяни Іванівни 

52. Школового Ігоря Вікторовича 

53. Шляхової Вікторії Валеріївни 

54. Юрченко Ірини Василівни 

 

Поставила даний проєкт рішення на голосування. 

 

Виступила 

Кристина КАЛАШНИКОВА, депутат Кременчуцької районної ради. 

Зауважила, що депутати не можуть голосувати через відсутність лічильної 

комісії. Запропонувала спочатку обрати лічильну комісію, а потім уже 

голосувати і за проєкти рішень, і за порядок денний, зазначивши, що особисто 

бачила, як кілька осіб не проголосували за запропонований порядок денний, а 

доповідач оголосила про одноголосне прийняття останнього. 

 

Любов ЯНДА, голова Кременчуцької районної територіальної виборчої комісії. 

Погодилася та зняла дане питання з голосування, наголосивши, що офіційно 

оголосила результати виборів до Кременчуцької районної ради. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про складання присяги депутатами Кременчуцької районної 

ради. 

Доповідала 

Любов ЯНДА, голова Кременчуцької районної територіальної виборчої комісії. 

Надала право оголосити Присягу депутата Кременчуцької районної ради 

найстаршому депутатові восьмого скликання Володимирові ОНИЩЕНКОВІ. 

 

Виступив 

Володимир ОШИЩЕНКО, депутат Кременчуцької районної ради 

Оголосив Присягу депутата Кременчуцької районної ради: «Усвідомлюючи 

свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду додержуватися 

Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, гідно 

представляти своїх виборців, обстоювати їх права і свободи, брати активну 

участь у здійсненні місцевого самоврядування, у вирішенні питань місцевого 
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значення та виконувати свої обов’язки в інтересах територіальної громади 

Кременчуцького району». 

Депутати виголосили: «Присягаю» 

 

Любов ЯНДА, голова Кременчуцької районної територіальної виборчої комісії. 

Привітала депутатів з повноправним завершенням процедури офіційного 

визнання депутатських повноважень та прийняттям Присяги, зазначивши, що 

ця висока довіра покладає на них величезну відповідальність за долю 

територіальних громад району та її мешканців. Побажала депутатам бути 

виваженими, толерантними в дискусіях та прийнятті рішень, а також здоров’я, 

наснаги, плідної праці на розвиток Кременчуцького району. 

Звернула увагу присутніх на те, що відповідно до статті 46 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» з моменту визнання повноважень 

депутатів ради нового скликання остання обирає тимчасову президію з числа 

депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій (блоків), 

які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Зазначила, що за 

результатами виборів найбільшу кількість голосів на виборах набрали: 

Полтавська обласна організація Політичної партії «Рідне місто»; Полтавська 

обласна організація Політичної партії «За майбутнє»; Полтавська Обласна 

організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»; Полтавська 

територіальна організація Політичної партії «Європейська солідарність»; 

Полтавська регіональна організація Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ». Виходячи з наведеного, зачитала пропозиції 

щодо персонального складу тимчасової президії ради: від ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» – Юрченко Ірина Василівна; від Політичної партії 

«Рідне місто» – Онищенко Володимир Вікторович; від Політичної партії «За 

майбутнє» – Калашникова Кристина Євгеніївна; від Політичної партії 

«Європейська солідарність» – Діхтяренко Тетяна Василівна; від Політичної 

партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» – Шаповал Олег 

Григорович. 

 

Виступили: 

Віталій ВОЛОШКО, депутат Кременчуцької районної ради. 

Наполіг на створенні лічильної комісії для підрахунку голосів. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, депутат Кременчуцької районної ради. 

Зауважив, що відповідно до ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» на 

першій сесії спочатку обирається тимчасова президія, а вже потім створюється 

лічильна комісія. 

 

Любов ЯНДА, голова Кременчуцької районної територіальної виборчої комісії. 

Попросила членів тимчасової президії (Ірину ЮРЧЕНКО, Володимира 

ОНИЩЕНКА, Кристину КАЛАШНИКОВУ, Тетяну ДІХТЯРЕНКО, Олега 

ШОПОВАЛА) зайняти свої місця та передала їм право ведення засідання сесії. 
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Далі головував член тимчасової президії Володимир ОНИЩЕНКО 

 

Володимир ОНИЩЕНКО, депутат Кременчуцької районної ради, головуючий 

на засіданні член тимчасової президії. 

Зазначив, що відповідно до пункту 14 статті 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» порядок проведення першої сесії ради, порядок 

обрання голови районної ради та заступника голови районної ради, а також 

порядок роботи сесії визначаються Регламентом роботи ради, і до прийняття 

Регламенту ради чергового скликання застосовується Регламент ради, що діяв у 

попередньому скликанні. 

Повідомив, що відповідно до статті 65 Регламенту Кременчуцької районної 

ради сьомого скликання на адресу районної ради надійшли повідомлення про 

утворення депутатської фракції «ЗА МАЙБУТНЄ»; депутатської фракції 

Політичної партії «СЛУГА НАРОДУ»; депутатської фракції ВО 

«Батьківщина»; депутатської фракції «Рідне місто»; депутатської фракції 

Політичної партії «Довіра»; депутатської фракції Політичної партії 

«Європейська солідарність»; депутатської фракції Політичної партії 

«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ». 

Оголосив про утворення в Кременчуцькій районній раді вище названих 7 

фракцій та зауважив на необхідності перед розглядом наступного питання 

порядку денного створити лічильну комісію з виборів голови Кременчуцької 

районної ради, для чого запропонував кожній депутатській фракції подати 

кандидатуру. 

 

Від депутатських фракцій надійшли пропозиції щодо кандидатур на членство  

в лічильній комісії: Сергій СУПРУН (депутатська фракція «Рідне місто»), 

Раїса ГЕРАСИМЕНКО (депутатська фракція Політичної партії 

«Європейська солідарність»), Лариса ДЗЮБА (депутатська фракція «ЗА 

МАЙБУТНЄ»), Яна КУЛЬЧИНСЬКА (депутатська фракція Політичної партії 

«Довіра»), Марія ІВАНЧЕНКО (депутатська фракція Політичної партії 

«СЛУГА НАРОДУ»), Ніна СІНЕЛЬНИК (депутатська фракція ВО 

«Батьківщина»), Світлана ОСТАПЕНКО (депутатська фракція Політичної 

партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ».) 

 

Запропонував проголосувати за запропонований кількісний та персональний 

склад лічильної комісії з виборів голови Кременчуцької районної ради. 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

ОГОЛОШЕНО ПЕРЕРВУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ 

КОМІСІЇ З ВИБОРІВ ГОЛОВИ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

 

ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ 
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Виступила 

Лариса ДЗЮБА, депутат Кременчуцької районної ради, голова лічильної 

комісії. 

Оголосила протокол № 1 засідання лічильної комісії з виборів голови 

Кременчуцької районної ради (додається до протоколу) щодо розподілу 

обов’язків між членами лічильної комісії. 

 

Володимир ОНИЩЕНКО, депутат Кременчуцької районної ради, головуючий 

на засіданні член тимчасової президії. 

Запропонував протокол № 1 засідання лічильної комісії з виборів голови 

Кременчуцької районної ради затвердити. 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Володимир ОНИЩЕНКО, депутат Кременчуцької районної ради, головуючий 

на засіданні член тимчасової президії. 

Зазначив, що відповідно до ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» голова, так і заступник голови районної ради, обираються 

відповідною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк 

повноваження ради. Запропонував перейти до організованої роботи по виборах 

голови районної ради і надати слово тим, хто бажає внести відповідні 

пропозиції щодо кандидатур на дану посаду, та працювати далі за наступним 

порядком роботи: депутати вносять пропозиції щодо кандидатур на посаду 

голови районної ради; кандидати на посаду голови районної ради в порядку 

черговості внесення виступають з програмою своєї діяльності; депутати 

задають запитання кандидату, висловлюють свою думку; проходить 

голосування за пропозицію внесення прізвища, імені, по батькові того чи 

іншого кандидата на посаду голови районної ради до бюлетеня для таємного 

голосування. Поставив озвучений порядок роботи на голосування. 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Володимир ОНИЩЕНКО, депутат Кременчуцької районної ради, головуючий 

на засіданні член тимчасової президії. 

Поставив повторно на голосування проєкт порядку денного першої сесії 

восьмого скликання. 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про обрання голови Кременчуцької районної ради восьмого 

скликання. 

Виступила 

Лариса ДЗЮБА, депутат Кременчуцької районної ради, голова лічильної 

комісії. 

Оголосила протокол № 2 засідання лічильної комісії з виборів голови 

Кременчуцької районної ради (додається до протоколу) щодо затвердження 

форми та тексту бюлетеня з виборів голови Кременчуцької районної ради. 

 



 8 

Володимир ОНИЩЕНКО, депутат Кременчуцької районної ради, головуючий 

на засіданні член тимчасової президії. 

Запропонував протокол № 2 засідання лічильної комісії з виборів голови 

Кременчуцької районної ради затвердити. 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Виступила 

Лариса ДЗЮБА, депутат Кременчуцької районної ради, голова лічильної 

комісії. 

Оголосила Порядок проведення таємного голосування з виборів голови 

районної ради: «Кожному депутату районної ради по черзі секретар (член) 

лічильної комісії видає один бюлетень для таємного голосування. Депутат, 

який отримав бюлетень, проставляє особистий підпис у реєстрі видачі 

бюлетенів. Після отримання бюлетеня депутат заходить до кабінки та здійснює 

голосування шляхом проставлення в бюлетені позначки напроти прізвища 

кандидата, за якого голосує, ручкою, яка знаходиться в кабінці. Заповнений 

бюлетень депутат опускає в опломбовану скриньку, що знаходиться на столі 

президії. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку 

для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. При підрахунку 

голосів і встановленні результатів виборів можуть бути присутні тільки члени 

лічильної комісії. Про результати таємного голосування лічильна комісія 

складає протокол, який підписують усі члени комісії, а голова комісії оголошує 

результати голосування. Бюлетені, в яких після голосування відмічено більше 

одного кандидата, вважаються недійсними. Недійсними вважаються бюлетені 

невстановленого зразка, без підписів голови і секретаря лічильної комісії, 

бюлетені, у яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також 

бюлетені, з яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата. Прізвища, 

додатково вписані до бюлетеня, при підрахунку голосів не враховуються». 

Зазначила, що лічильною комісією буде виготовлено 54 бюлетені для таємного 

голосування з виборів голови Кременчуцької районної ради, які будуть 

скріплені підписами голови та секретаря лічильної комісії.  

Попросила депутатів бути уважними при заповненні бюлетенів, мати при собі 

документ, який засвідчує особу. 

 

Володимир ОНИЩЕНКО, депутат Кременчуцької районної ради, головуючий 

на засіданні член тимчасової президії. 

Звернувшись до керівників фракцій, попросив останніх засвідчити особу тих 

депутатів, які не мають при собі ніяких документів. 

Запропонував керівникам фракцій вносити пропозиції щодо кандидатів на 

посаду голови Кременчуцької районної ради. 

 

Від депутатської фракції Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – 

ЗА ЖИТТЯ» на посаду голови районної ради було запропоновано кандидатуру 

Олега ШАПОВАЛА. 
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Від депутатської фракції «За майбутнє» на посаду голови районної ради було 

запропоновано кандидатуру Антона САМАРКІНА. 

 

Володимир ОНИЩЕНКО, депутат Кременчуцької районної ради, головуючий 

на засіданні член тимчасової президії. 

За відсутності інших пропозицій щодо кандидатів на посаду голови районної 

ради запропонував проголосувати за припинення процедури висування 

кандидатів. 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Володимир ОНИЩЕНКО, депутат Кременчуцької районної ради, головуючий 

на засіданні член тимчасової президії. 

Надав слово кандидатам на посаду голови. 

 

Виступив 

Олег ШАПОВАЛ, депутат Кременчуцької районної ради. 

Розповів, що народився в м. Кременчуці, дитинство та юність провів у рідному 

місті; закінчивши школу пішов служити до армії, після звільнення в запас 

навчався в Кіровоградському педагогічному інституті на факультеті фізичного 

виховання, також закінчив факультет правознавства у технікумі та має 

спеціальність юриста. Повідомив, що на даний час працює головним 

спеціалістом відділу фізичної культури та спорту виконавчого комітету 

Кременчуцької міської ради та тренером з греко-римської боротьби в ДЮСШ, 

до цього працював головою спорткомітету Автозаводського району                            

м. Кременчука. Стосовно роботи, у разі обрання, головою районної ради, 

зазначив, що перше, на що планує звернути увагу, – це об’єднання всіх 

депутатів навколо вирішення нагальних питань, оскільки район у плачевному 

стані, та контроль над усіма діями районної ради. 

 

В обговоренні взяли участь: 

Тамара КІР’ЯН, депутат Кременчуцької районної ради. 

Поцікавилась у виступаючого, які він бачить шляхи збереження, примноження 

та інтеграції культурної спадщини на теренах Кременчуцького району. 

 

Олег ШАПОВАЛ, депутат Кременчуцької районної ради. 

Повідомив, що вже зробив перші кроки в цьому напрямку саме на спортивній 

ниві, ініціювавши та організувавши проведення турніру з греко-римської 

боротьби серед молодших юнаків пам'яті чемпіона світу Захара Ялова, 

уродженця с. Кам’яні Потоки. Стосовно ж музеїв та іншої культурної 

спадщини пообіцяв працювати над даним питанням. 

 

Микола МОШКІВСЬКИЙ, депутат Кременчуцької районної ради. 

Поцікавився в Олега ШАПОВАЛА, чи той володіє українською мовою, 

оскільки під час виступу говорить російською. 
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Олег ШАПОВАЛ, депутат Кременчуцької районної ради. 

Запевнив, що працює в цьому напрямку, хоча все життя розмовляв російською,  

оскільки прожив у м. Кременчуці, де переважно мешканці спілкуються 

російською мовою. 

 

Виступив 

Антон САМАРКІН, депутат Кременчуцької районної ради. 

Повідомив, що також народився, виріс та працює вже більше двадцяти років в 

м. Кременчуці, десять з яких очолює Кременчуцьку міську друкарню, тому має 

досвід з організації роботи колективу. Зазначив, що знайомий з 

Кременчуцьким районом та його життям, адже друкарня свого часу друкувала 

районну газету «Перемога». Стосовно посади, на яку претендує, зауважив, що 

якість роботи районної ради визначається виваженістю рішень, прийняття яких 

ітиме на користь громаді, тому основним обов’язком бачить кількість цих 

виважених рішень. Також зазначив, що ставить перед собою завдання 

вирішити питання формування апарату районної ради та організації якісної 

роботи останнього. 

 

Запитань до виступаючого не надійшло 

 

Володимир ОНИЩЕНКО, депутат Кременчуцької районної ради, головуючий 

на засіданні член тимчасової президії. 

Запропонував включити до списку кандидатів на посаду голови Кременчуцької 

районної ради Шаповала Олега Григоровича і Самаркіна Антона 

Володимировича та поставив дану пропозицію на голосування. 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

ОГОЛОШЕНО ПЕРЕРВУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ 

КОМІСІЇ З ВИБОРІВ ГОЛОВИ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

 

ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ 

 

Виступила 

Лариса ДЗЮБА, депутат Кременчуцької районної ради, голова лічильної 

комісії з виборів голови Кременчуцької районної ради. 

Ознайомила депутатів з порядком проведення таємного голосування з виборів 

голови районної ради. Перерахувала бюлетені для таємного голосування – 54 

шт. 

 

ВІДБУЛАСЯ ПРОЦЕДУРА ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ З ВИБОРІВ 

ГОЛОВИ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

 

Виступила 

Лариса ДЗЮБА, депутат Кременчуцької районної ради, голова лічильної 

комісії з виборів голови Кременчуцької районної ради. 
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Зачитала протокол № 3 засідання лічильної комісії з виборів голови 

Кременчуцької районної ради (додається до протоколу) щодо підсумків 

таємного голосування з виборів голови Кременчуцької районної ради, 

оголосивши, що за результатами голосування головою районної ради обрано 

Антона САМАРКІНА. 

 

Володимир ОНИЩЕНКО, депутат Кременчуцької районної ради, головуючий 

на засіданні член тимчасової президії. 

Запропонував протокол № 3 засідання лічильної комісії з виборів голови 

Кременчуцької районної ради затвердити. 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Володимир ОНИЩЕНКО, депутат Кременчуцької районної ради, головуючий 

на засіданні член тимчасової президії. 

Зазначив, що відповідно до статті 11 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» новообраний голова Кременчуцької районної ради, 

який обирається на службу в органи місцевого самоврядування, складає 

Присягу посадової особи місцевого самоврядування, та надав слово голові 

Кременчуцької районної ради Антону САМАРКІНУ для складання присяги. 

 

Голова Кременчуцької районної ради Антон САМАРКІН склав Присягу 

посадової особи місцевого самоврядування 

 

4. СЛУХАЛИ: Про обрання заступника голови Кременчуцької районної ради. 

Виступив 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Поставив на голосування питання про затвердження складу лічильної комісії з 

виборів заступника голови Кременчуцької районної ради:  

Сергій СУПРУН (депутатська фракція «Рідне місто»), Раїса 

ГЕРАСИМЕНКО (депутатська фракція Політичної партії «Європейська 

солідарність»), Лариса ДЗЮБА (депутатська фракція «ЗА МАЙБУТНЄ»), Яна 

КУЛЬЧИНСЬКА (депутатська фракція Політичної партії «Довіра»), Марія 

ІВАНЧЕНКО (депутатська фракція Політичної партії «СЛУГА НАРОДУ»), 

Ніна СІНЕЛЬНИК (депутатська фракція ВО «Батьківщина»), Світлана 

ОСТАПЕНКО (депутатська фракція Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ».) 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Зазначив, що у відповідності до пункту 3 частини 6 статті 55 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» голова районної ради представляє раді 

кандидатуру для обрання на посаду заступника голови ради, та запропонував 

розглянути кандидатуру Дмитра КОЛОТІЄВСЬКОГО. 
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Виступив 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, депутат Кременчуцької районної ради. 

Розповів,     що       народився    в   м. Світловодську,   проживав     постійно    в 

м. Кременчуці, наразі мешкає в Кременчуцькому районі, одружений, має трьох 

синів. Повідомив, що є юристом за фахом, свого часу працював заступником 

голови районної ради та головою районної ради. 

 

В обговоренні взяли участь: 

Тамара КІР’ЯН, депутат Кременчуцької районної ради. 

Поцікавилася у Дмитра КОЛОТІЄВСЬКОГО, як потенційного заступника 

голови районної ради, яке він має бачення щодо працевлаштування працівників 

Глобинської, Козельщинської та Семенівської районних рад, як рад, які будуть 

реорганізовані. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, депутат Кременчуцької районної ради. 

Зазначив, що для нього особисто в пріоритеті буде те, що всі мають бути 

працевлаштовані, проте зауважив, що до цього часу ще не знає, якими 

повноваженнями на законодавчому рівні будуть наділені районні ради, які 

залишаються. 

 

Запитань до виступаючого не надійшло 

 

ОГОЛОШЕНО ПЕРЕРВУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ 

КОМІСІЇ З ВИБОРІВ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ 

РАДИ. 

 

ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ 

 

Виступила 

Лариса ДЗЮБА, депутат Кременчуцької районної ради, голова лічильної 

комісії з виборів заступника голови Кременчуцької районної 

ради. 

Оголосила протокол № 4 засідання лічильної комісії з виборів заступника 

голови Кременчуцької районної ради (додається до протоколу) щодо 

розподілу обов’язків між членами лічильної комісії. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Запропонував протокол № 4 засідання лічильної комісії з виборів заступника 

голови Кременчуцької районної ради затвердити. 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Виступила 

Лариса ДЗЮБА, депутат Кременчуцької районної ради, голова лічильної 

комісії з виборів заступника голови Кременчуцької районної 

ради. 
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Оголосила протокол № 5 засідання лічильної комісії з виборів заступника 

голови Кременчуцької районної ради (додається до протоколу) щодо 

затвердження форми та тексту бюлетеня з виборів заступника голови 

Кременчуцької районної ради. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Запропонував протокол № 5 засідання лічильної комісії з виборів заступника 

голови Кременчуцької районної ради затвердити. 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

ВІДБУЛАСЯ ПРОЦЕДУРА ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ З ВИБОРІВ 

ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

 

Виступила 

Лариса ДЗЮБА, депутат Кременчуцької районної ради, голова лічильної 

комісії з виборів заступника голови Кременчуцької районної 

ради. 

Зачитала протокол № 6 засідання лічильної комісії з виборів голови 

Кременчуцької районної ради (додається до протоколу) щодо підсумків 

таємного голосування з виборів заступника голови Кременчуцької районної 

ради, оголосивши, що за результатами голосування заступником голови 

районної ради обрано Дмитра КОЛОТІЄВСЬКОГО. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Запропонував протокол № 6 засідання лічильної комісії з виборів голови 

Кременчуцької районної ради затвердити. 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Зазначив, що відповідно до статті 11 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» новообраний заступник голови Кременчуцької 

районної ради, який обирається на службу в органи місцевого самоврядування, 

складає Присягу посадової особи місцевого самоврядування, та надав слово 

заступнику голові Кременчуцької районної ради Дмитру КОЛОТІЄВСЬКОМУ 

для складання присяги. 

 

Заступник голови Кременчуцької районної ради Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ 

склав Присягу посадової особи місцевого самоврядування 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Продовжуючи роботу, зазначив, що перед початком розгляду наступних питань 

нам необхідно затвердити регламент роботи сесії, запропонувавши наступний 

регламент роботи: для доповіді з питань – до 3 хвилин; для виступів – до 3 

хвилин; для повторних виступів – до 2 хвилин. 

Голосували – прийнято одноголосно 
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Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Зауваживши, що для прийняття рішень по наступних питаннях порядку 

денного необхідно проводити відкрите поіменне голосування, для якого 

потрібно обрати відповідну лічильну комісію, запропонував проголосувати за 

кількісний та персональний склад останньої: голова лічильної комісії – Лариса 

ДЗЮБА, члени лічильної комісії: Вікторія ШЛЯХОВА, Марія ІВАНЧЕНКО. 

Голосували – прийнято одноголосно 

 

5. СЛУХАЛИ: Про звільнення голови Кременчуцької районної ради з посади у 

зв’язку із закінченням строку повноважень.  

Доповідав 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Зазначив, що проєкт рішення з даного питання розданий, немає сенсу 

зачитувати, тому поставив його на голосування за основу. 

Голосували: за – 47, проти – немає, утримався – 1, не голосував – 1 (Андрій 

ДРОФА) 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Запропонував проголосувати в цілому за даний проєкт рішення. 

Голосували: за – 47, проти – 1, утримався – немає, не голосував – 1 (Андрій 

ДРОФА) 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про звільнення голови Кременчуцької районної ради 

з посади у зв'язку із закінченням строку повноважень» прийняти більшістю 

голосів. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про звільнення заступника голови Кременчуцької районної 

ради з посади у зв'язку із закінченням строку повноважень.  

Доповідав 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Зауважив, що дане питання аналогічне попередньому, тому за відсутності 

запитань поставив його на голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 45, проти – 1, утрималися – 2, не голосував – 1 (Едуард 

СКЛЯРЕВСЬКИЙ) 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про звільнення заступника голови Кременчуцької 

районної ради з посади у зв’язку із закінченням строку повноважень» прийняти 

більшістю голосів. 

 

7.СЛУХАЛИ: Про присвоєння рангу посадової особи місцевого 

самоврядування та умови оплати праці голови Кременчуцької районної ради. 
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Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 

 

Виступили: 

Андрій ТАРАСЕНКО, начальник юридичного відділу Кременчуцької районної 

ради. 

На запитання депутатів, чому в проєкті рішення не зазначено ранг та категорія 

голови районної ради, які присвоюються, пояснив, що як цей, так і наступний 

проєкти рішень готувалися до пленарного засідання сесії і передбачити, кого 

оберуть головою районної ради і його заступником було неможливо, а відтак і 

те, який ранг та категорію їм встановлювати, але зараз, коли вже обрано і 

голову, і заступника голови районної ради, необхідно вписати в рішення «7 

ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах 3 категорії посад». З 

приводу встановлення надбавок до заробітної плати та преміювання голови та 

заступника зауважив, що це робиться депутатами на власний розсуд і 

приймається на сесії та на прохання депутатів повідомив, що в минулому 

скликанні надбавка за високі досягнення у праці голові та заступнику голови 

ради становила 50%, премія – 100%. 

 

Людмила ШТАНЬКО, начальник фінансового відділу Кременчуцької районної 

ради. 

На запитання депутатів щодо наявності коштів на виплату зазначених надбавок 

та премій повідомила, що наразі кошти відсутні, але бюджетний запит до 

фінансового відділу РДА щодо виділення додаткових коштів уже надано. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької районної ради. 

Зачитав проєкт рішення з даного питання із внесеними правками. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Поставив питання на голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 46, проти – немає, утримався – немає, не голосував – 1 (Антон 

САМАРКІН) 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про присвоєння рангу посадової особи місцевого 

самоврядування та умови оплати праці голови Кременчуцької районної ради» 

прийняти одноголосно. 

 

8.СЛУХАЛИ: Про присвоєння рангу посадової особи місцевого 

самоврядування та умови оплати праці заступника голови Кременчуцької 

районної ради. 

Доповідав 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник голова Кременчуцької районної ради. 

Зачитав проєкт рішення з даного питання із внесеними правками. 
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Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Поставив питання на голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 46, проти – немає, утримався – немає, не голосував – 1 

(Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ) 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про присвоєння рангу посадової особи місцевого 

самоврядування та умови оплати праці заступника голови Кременчуцької 

районної ради» прийняти одноголосно. 

 

9.СЛУХАЛИ: Про президію Кременчуцької районної ради восьмого 

скликання. 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Передав слово заступнику голови Кременчуцької районної ради Дмитру 

КОЛОТІЄВСЬКОМУ. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької районної ради. 

Зазначив, що залишилося розглянути два питання: «Про президію 

Кременчуцької районної ради восьмого скликання» та «Про постійні комісії 

Кременчуцької районної ради восьмого скликання», проте питання, яке 

стосується президії районної ради, наразі неможливо розглянути, оскільки не 

сформовані ще постійні депутатські комісії, голови яких повинні ввійти до 

складу президії, а питання формування постійних комісій ще не 

обговорювалося депутатами, кандидатури членів комісій не подавалися, тому 

запропонував згадані вище питання зняти з розгляду на доопрацювання та 

закрити сесію. 

 

Від деяких депутатів надійшла пропозиція закрити лише пленарне засідання, 

проте частина присутніх запропонувала зняти два питання з розгляду на 

доопрацювання та закрити сесію. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької районної ради. 

Зауважив, що якщо закрити лише пленарне засідання та оголосити в сесії 

перерву, то всі рішення, які були прийняті, не вступлять в силу допоки не буде 

закрита сама сесія. 

 

Виступили: 

Андрій ТАРАСЕНКО, начальник юридичного відділу Кременчуцької районної 

ради. 

Підтвердив сказане заступником голови районної ради, зазначивши, що 

прийняті рішення сесії вступлять в силу після публікації, яка можлива лише 

після закриття сесії. 

 

Ольга УСАНОВА, депутат Полтавської обласної ради восьмого скликання. 

Заявила, що як депутат обласної ради має право дорадчого голосу, і зазначила,  




