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КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 

П Р О Т О К О Л 

пленарного засідання другої позачергової сесії восьмого скликання 

 

17 грудня 2020р.                                                                           м. Кременчук 

 

Всього депутатів – 54 чол. 

Присутні на сесії – 52 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.  

 

У роботі сесії брала участь депутат Полтавської обласної ради Ольга 

УСАНОВА 

 

Засідання проводив голова Кременчуцької районної ради Антон САМАРКІН 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Відкрив пленарне засідання другої позачергової сесії восьмого скликання. 

Зазначив, що до проєкту порядку денного сесії включено вісім питань, що 

потребують негайного розгляду:  

1. Про постійні комісії Кременчуцької районної ради восьмого скликання. 

2. Про Регламент Кременчуцької районної ради восьмого скликання. 

3. Про президію Кременчуцької районної ради восьмого скликання. 

4. Про початок реорганізації Глобинської районної ради Полтавської області 

шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради Полтавської області. 

5. Про початок реорганізації Козельщинської районної ради Полтавської 

області шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради Полтавської 

області. 

6. Про початок реорганізації Семенівської районної ради Полтавської області 

шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради Полтавської області. 

7. Про зміну юридичної адреси. 

8. Про внесення змін до показників бюджету на 2020 рік. 

9. «Різне». 

 

Виступив 

Віталій ЗАНІЗДРА, депутат Кременчуцької районної ради. 

Вніс пропозицію включити до порядку денного другої позачергової сесії 

додаткове питання «Про передачу майнового комплексу територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
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Кременчуцького району зі спільної власності територіальних громад 

Кременчуцького району». 

 

Із залу звучали репліки стосовно того, що дане питання повинно, перш за все, 

ініціюватися Піщанською сільською радою, яка мала б прийняти відповідне 

рішення 

 

Із залу надійшла пропозиція обрати спочатку лічильну комісію для підрахунку 

голосів 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Запропонував обрати головою лічильної комісії Ларису ДЗЮБУ, членами 

лічильної комісії Марію ІВАНЧЕНКО та Вікторію ШЛЯХОВУ. 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Запропонував проголосувати за те, щоб на спільному засіданні постійних 

комісій розглянути питання стосовно передачі територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кременчуцького 

району зі спільної власності громад району та включити його до порядку 

денного наступної сесії, якщо Піщанська сільська рада прийме відповідне 

рішення. 

Голосували: за – 49, проти – 1, утрималися – 2. 

 

Виступили: 

Андрій ДРОФА, депутат Кременчуцької районної ради. 

Вніс пропозицію з метою захисту інтересів сільського населення району 

включити додатково до порядку денного другої позачергової сесії та 

розглянути питання стосовно передачі комунального некомерційного 

підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна 

районна лікарня» та комунального підприємства «Кременчуцький районний 

центр первинної медико-санітарної допомоги» зі спільної власності 

територіальних громад Кременчуцького району в комунальну власність 

Кам’янопотоківської сільської ради, зазначивши, що з даного питання від 

останньої були відповідні звернення. 

 

Із залу звучали репліки стосовно того, що Кам’янопотоківська громада хоче 

залишити в себе ПДФО, який сплачуватимуть дані установи в бюджет 

громади, оскільки зареєстровані на її території, а не там, де здійснюють свою 

діяльність, – у місті. 

 

Андрій ТАРАСЕНКО, заступник Кам’янопотоківського сільського голови. 

Зауважив, що із внесенням змін до Бюджетного кодексу базова дотація 

визначається як трансферт, який надається з державного бюджету місцевим 

бюджетам для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій, 
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а реверсна дотація – це кошти, що передаються до державного бюджету з 

місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності 

територій залежно від рівня надходжень на одного жителя, тобто такі великі 

громади, як Кременчуцька, не відчують тих коштів, адже надлишок останніх 

все рівно піде до державного бюджету. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Поставив на голосування пропозицію про включення питань щодо передачі 

Кременчуцької ЦРЛ та КП Кременчуцький ПМСД у власність 

Кам’янопотоківської сільської ради до проєкту порядку денного другої 

позачергової сесії. 

Голосували: за – 4, проти – 46, утрималися – 2. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Запропонував проголосувати за те, щоб затвердити озвучений ним порядок 

денний сесії, взявши його за основу.  

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Зауваживши, що питання, які включені до проєкту порядку денного, не 

розглядалися постійним комісіями районної ради, оскільки ще не було 

прийняте відповідне рішення щодо створення останніх, запропонував 

депутатам заслухати, обговорити та прийняти рішення по питанню «Про 

постійні комісії Кременчуцької районної ради восьмого скликання», зробити 

перерву для проведення засідань постійних комісій, на яких будуть обрані 

заступники голів та секретарі постійних комісій, а також для проведення 

спільного засідання постійних комісій, на якому розглянути всі питання, 

включені до проєкту порядку денного, після чого продовжити роботу сесії. 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Перед тим, як розглянути перше питання, запропонував затвердити регламент 

роботи пленарного засідання другої позачергової сесії восьмого скликання, 

визначивши для відкриття та закриття сесії – до 2 хвилин, для доповіді по 

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

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

для проведення сесії – півтори години, не враховуючи перерву.  

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про постійні комісії Кременчуцької районної ради восьмого 

скликання. 

Доповідав 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької районної ради. 

Зазначив, що проєктом рішення з даного питання пропонується створити сім 

постійних комісій Кременчуцької районної ради: постійної комісії з питань 
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бюджету, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики та 

інвестиційної діяльності, постійної комісії з питань агропромислового 

комплексу, земельних відносин, надр та екології, постійної комісії з питань 

будівництва, управління та розпорядження об’єктами комунальної власності, 

благоустрою, приватизації, постійної комісії з питань самоврядування, 

адміністративно-територіального устрою, депутатської діяльності та етики, 

законності, правопорядку та боротьби з корупцією, постійної комісії з питань 

освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, туризму та зв’язків із засобами масової 

інформації, постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту 

населення, постійної комісії з питань транспорту і зв’язку, підприємництва, 

промисловості, а також, що головами постійних комісій відповідно 

пропонується обрати Марію ІВАНЧЕНКО, Олександра КАЗИМ-ЗАДЕ, Руслана 

СКРИЛЬНІКА, Сергія ЧИНЧИКА, Олега ШАПОВАЛА, Радомира СЕРБІНА та 

Олега КАГАЛА. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання на голосування за 

основу. 

Голосували: за – 52, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Виступила 

Тамара КІР’ЯН, депутат Кременчуцької районної ради. 

Зазначила, що хотіла б працювати в постійній комісії районної ради з питань 

освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, туризму та зв’язків із засобами масової 

інформації, а Тетяна ДІХТЯРЕНКО, у свою чергу, не проти працювати в 

постійній комісії районної ради з питань будівництва, управління та 

розпорядження об’єктами комунальної власності, благоустрою, приватизації. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Запропонував проголосувати за озвучені зміни до даного проєкту рішення, а 

саме до додатку 3 «Персональний склад постійних комісій Кременчуцької 

районної ради восьмого скликання». 

Голосували: за – 52, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

Рішення щодо змін до проєкту рішення «Про постійні комісії Кременчуцької 

районної ради восьмого скликання» прийнято одноголосно 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Поставив питання «Про постійні комісії Кременчуцької районної ради восьмого 

скликання» на голосування в цілому. 

Голосували: за – 52, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 



 5 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про постійні комісії Кременчуцької районної ради 

восьмого скликання» прийняти одноголосно. 

 

У РОБОТІ СЕСІЇ ОГОЛОШЕНО ПЕРЕРВУ 

 

ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Продовжив пленарне засідання другої позачергової сесії районної ради 

восьмого скликання, зазначивши, що спільним засіданням постійних комісій 

було рекомендовано сесії розглянути питання «Про Регламент Кременчуцької 

районної ради восьмого скликання», «Про президію Кременчуцької районної 

ради восьмого скликання», «Про початок реорганізації Глобинської районної 

ради Полтавської області шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради 

Полтавської області», «Про початок реорганізації Козельщинської районної 

ради Полтавської області шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради 

Полтавської області», «Про початок реорганізації Семенівської районної ради 

Полтавської області шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради 

Полтавської області», «Про зміну юридичної адреси», «Про внесення змін до 

показників бюджету на 2020 рік» та запропонував проголосувати за те, щоб 

прийняти порядок денний другої позачергової сесії районної ради восьмого 

скликання в цілому. 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Прийнятий порядок денний 

1. Про постійні комісії Кременчуцької районної ради восьмого скликання. 

Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, 

заступник голови Кременчуцької районної ради. 

2. Про Регламент Кременчуцької районної ради восьмого скликання. 

Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, 

заступник голови Кременчуцької районної ради. 

3. Про президію Кременчуцької районної ради восьмого скликання. 

Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, 

заступник голови Кременчуцької районної ради. 

4. Про початок реорганізації Глобинської районної ради Полтавської області 

шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради Полтавської області. 

Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, 

заступник голови Кременчуцької районної ради. 

5. Про початок реорганізації Козельщинської районної ради Полтавської 

області шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради Полтавської 

області. 

Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, 

заступник голови Кременчуцької районної ради. 
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6. Про початок реорганізації Семенівської районної ради Полтавської області 

шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради Полтавської області. 

Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, 

заступник голови Кременчуцької районної ради. 

7. Про зміну юридичної адреси. 

Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, 

заступник голови Кременчуцької районної ради. 

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

Доповідач – Ольга БОНДАРЕНКО, виконувач 

обов’язків начальника фінансового відділу 

Кременчуцької районної державної адміністрації. 

9. Різне. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Запропонував продовжити розгляд питань порядку денного другої позачергової 

сесії районної ради восьмого скликання. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про Регламент Кременчуцької районної ради восьмого 

скликання. 

Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання на голосування за 

основу. 

Голосували: за – 52, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Надав слово депутатам районної ради задля озвучення всіх правок та змін до 

тексту регламенту, які обговорювалися на спільному засіданні постійних 

комісій районної ради. 

 

Виступили: 

Олександр КЛИМОВСЬКИХ, депутат Кременчуцької районної ради. 

Запропонував: із п.1 ст. 23 регламенту виключити слова «виконавчого 

комітету»; у п.5 ст. 24 виправити слово «скалу» на «складу»; в п.6 ст. 79 слова 

«до ч.6» виправити на «до ч.5»; виправити нумерацію в ст. 79. 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Поставив на голосування технічні правки до тексту регламенту. 

Голосували: за – 52, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

Рішення щодо внесення технічних правок до тексту Регламенту Кременчуцької 

районної ради восьмого скликання прийнято одноголосно. 
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Олександр КЛИМОВСЬКИХ, депутат Кременчуцької районної ради. 

Запропонував від імені депутатської фракції ПП «ДОВІРА» виключити вже 

виправлений п.8 ст. 79 «Від моменту обговорення питання про дострокове 

припинення повноважень голови Ради до голосування проєкту рішення не може 

бути менше 48 годин» у зв’язку з тим, що в цьому не буде потреби, адже 

комісія надасть уже відповідні висновки щодо проєкту рішення про 

припинення повноважень голови чи проєкт нового рішення, згідно п. 7 цієї ж 

статті. 

 

Андрій ДРОФА, депутат Кременчуцької районної ради. 

Підтримав дану пропозицію, зазначивши, що немає ніякої логіки в такому 

формулюванні, ніде в законі така норма не прописана, а виходячи з неї, 

потрібно тоді перед голосуванням по всіх інших питаннях встановлювати 

термін не менший за 48 годин. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Поставив на голосування озвучену зміну до даного проєкту рішення. 

Голосували: за – 26, проти – 16, утрималися – 10. 

Результати поіменного голосування додаються. 

Рішення щодо виключення п.8 ст. 79 з тексту Регламенту Кременчуцької 

районної ради восьмого скликання не прийнято. 

 

Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ, депутат Кременчуцької районної ради. 

Запропонував виключити ст.ст. 86, 87 та 88 з тексту Регламенту Кременчуцької 

районної ради восьмого скликання, оскільки права та обов’язки депутата 

прописані у ст.7, 8 та Законі України «Про статус депутатів місцевих рад». 

 

Олександр ТИМЧЕНКО, депутат Кременчуцької районної ради. 

Зауважив, що потрібно ретельно розібратися з усіма положеннями даного 

регламенту, опрацювати їх, а потім уже спокійно вносити зміни. 

 

Тамара КІР’ЯН, депутат Кременчуцької районної ради. 

Зазначила, що статті, про які йшлося, на її думку, є взагалі 

антидемократичними по відношенню до депутатів. Наголосила на тому, що всі 

депутати повинні неухильно дотримуватися норм Закону України «Про статус 

депутатів місцевих ради». 

 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Поставив на голосування зміну до даного проєкту рішення, яка стосується 

виключення ст.ст. 86, 87, 88 з тексту регламенту. 

Голосували: за – 23, проти – 25, утрималися – 4. 

Результати поіменного голосування додаються. 

Рішення щодо виключення ст.ст. 86, 87 та 88 з тексту Регламенту 

Кременчуцької районної ради восьмого скликання не прийнято. 
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Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Поставив на голосування питання «Про Регламент Кременчуцької районної 

ради восьмого скликання» в цілому. 

Голосували: за – 30, проти – немає, утримався – 21. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про Регламент Кременчуцької районної ради 

восьмого скликання» прийняти більшістю голосів. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про президію Кременчуцької районної ради восьмого 

скликання. 

Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання на голосування за 

основу та в цілому. 

Голосували: за – 51, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про президію Кременчуцької районної ради восьмого 

скликання» прийняти одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про початок реорганізації Глобинської районної ради 

Полтавської області шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради 

Полтавської області. 

Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 

Із залу надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання на голосування за 

основу та в цілому. 

Голосували: за – 51, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про початок реорганізації Глобинської районної ради 

Полтавської області шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради 

Полтавської області» прийняти одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про початок реорганізації Козельщинської районної ради 

Полтавської області шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради 

Полтавської області. 

Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 
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Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання на голосування за 

основу та в цілому. 

Голосували: за – 51, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про початок реорганізації Козельщинської районної 

ради Полтавської області шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради 

Полтавської області» прийняти одноголосно. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про початок реорганізації Семенівської районної ради 

Полтавської області шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради 

Полтавської області. 

Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 

Із залу надійшла пропозиція поставити дане питання на голосування 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання на голосування за 

основу та в цілому. 

Голосували: за – 51, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про початок реорганізації Семенівської районної ради 

Полтавської області шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради 

Полтавської області» прийняти одноголосно. 

 

7. СЛУХАЛИ: Про зміну юридичної адреси. 

Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача та у зв’язку з тим, що до даного проєкту 

рішення не надходило змін, поставив питання на голосування за основу та в 

цілому. 

Голосували: за – 32, проти – 2, утрималися – 17. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про зміну юридичної адреси» прийняти більшістю 

голосів. 

 

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

рік. 

Доповідач – Ольга БОНДАРЕНКО, виконувачка обов’язків начальника 

фінансового відділу Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 




