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КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 

П Р О Т О К О Л 

пленарного засідання третьої сесії восьмого скликання 

 

24 грудня 2020р.                                                                           м. Кременчук 

 

Всього депутатів – 54 особи 

Присутні на сесії – 50 осіб  

 

Запрошені на сесію: доповідачі з питань порядку денного, 

представники апарату районної ради, 

представники засобів масової інформації. 

 

Всього запрошених – 15 осіб 

Прибуло на сесію – 14 осіб  

 

Засідання проводив голова Кременчуцької районної ради Антон САМАРКІН 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Відкрив пленарне засідання третьої сесії восьмого скликання. Зазначив, що до 

проєкту порядку денного сесії включено двадцять питань, які відповідно до 

Закону України витримали десятиденний термін оприлюднення та були 

рекомендовані спільними засіданнями постійних комісій районної ради, що 

відбулися 23.12.2020 року, до розгляду сесією:  

1.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. 

2.Про внесення змін до районної Програми розвитку та підтримки 

комунального підприємства «Кременчуцький районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» на 2020 рік. 

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 програми соціального захисту 

ветеранів війни на 2018 – 2020 роки. 

5.Про внесення змін до районної комплексної Програми «Профілактики 

правопорушень на 2017 – 2020 роки». 

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

на 2020 рік. 

7.Про затвердження змін до фінансового плану на 2020 рік комунального 

некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька 

центральна районна лікарня». 

8.Про внесення змін до рішення першої сесії восьмого скликання від 

26.11.2020р. «Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 

та умови оплати праці голови Кременчуцької районної ради». 
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9.Про внесення змін до рішення першої сесії восьмого скликання від 

26.11.2020р. «Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 

та умови оплати праці заступника голови Кременчуцької районної ради». 

10.Про структуру, штатну чисельність та видатки на оплату праці виконавчого 

апарату Кременчуцької районної ради. 

11.Про затвердження розпоряджень голови районної державної адміністрації. 

12.Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 2020 

року.  

13.Про районний бюджет на 2021 рік. 

14.Про надання дозволу на передачу майна методичного кабінету з балансу 

сектору культури райдержадміністрації у власність Піщанської територіальної 

громади. 

15.Про припинення Кременчуцької районної централізованої бібліотечної 

системи шляхом ліквідації та надання дозволу на передачу майна 

централізованої бібліотечної системи з балансу сектору культури 

райдержадміністрації у власність територіальних громад. 

16.Про вихід зі складу засновників Кам’янопотоківської загальноосвітньої 

школи І ступеня Кременчуцької районної ради Полтавської області та надання 

згоди на передачу майнового комплексу Кам’янопотоківської загальноосвітньої 

школи І ступеня Кременчуцької районної ради Полтавської області зі спільної 

власності територіальних громад Кременчуцького району. 

17.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. 

18.Про затвердження оцінки майна. 

19.Про затвердження Переліку майна першого типу та другого типу, 

балансоутримувачем якого є комунальне некомерційне підприємство 

Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна районна лікарня». 

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

адміністративно-територіальних одиниць с. Ялинці Ялинцівської сільської ради 

Кременчуцького району Полтавської області. 

 

Запропонував проголосувати за порядок денний третьої сесії, взявши його за 

основу. 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Зазначив, що постійними комісіями на спільних засіданнях, які відбулися 

напередодні, також були розглянуті та рекомендовані до включення в порядок 

денний третьої сесії додаткові питання. 

Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного третьої сесії питання 

«Про внесення змін до статуту та затвердження Статуту комунального 
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некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька 

центральна районна лікарня» в новій редакції».  

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного третьої сесії питання 

«Про районну Комплексну програму соціального захисту і соціального 

забезпечення населення району на 2021 рік». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного третьої сесії питання 

«Про районну Комплексну програму соціального захисту ветеранів війни на 

2021 – 2023 роки». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного третьої сесії питання 

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

на 2017 – 2021 роки». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного третьої сесії питання 

«Про передачу майнового комплексу територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Кременчуцького району зі 

спільної власності територіальних громад Кременчуцького району». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного третьої сесії питання 

«Про виведення Семенівської районної ради зі складу засновників КУ 

«Об’єднаний трудовий архів селищної та сільських рад Семенівського району». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного третьої сесії питання 

«Про передачу Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська 

центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської 

області зі спільної власності територіальних громад сіл і селищ 

Козельщинського (Кременчуцького) району в комунальну власність 

Козельщинської селищної ради». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного третьої сесії питання 

«Про передачу Комунального некомерційного підприємства «Козельщинський 

Центр первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської районної ради 

зі спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського 

(Кременчуцького) району в комунальну власність Козельщинської селищної 

ради». 

Голосували – прийнято одноголосно. 
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Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного третьої сесії питання 

«Про передачу бюджетних установ закладів освіти та інших закладів (об’єктів) 

бюджетних установ та майна зі спільної власності територіальних громад сіл і 

селищ Козельщинського (Кременчуцького) району в комунальну власність 

Козельщинської селищної ради». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного третьої сесії питання 

«Про вихід зі складу засновників комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр Кременчуцької районної ради Полтавської області» та надання 

згоди на передачу майна комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр 

Кременчуцької районної ради Полтавської області» зі спільної власності 

територіальних громад Кременчуцького району». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного третьої сесії питання 

«Про призупинення функціонування дитячо-юнацької спортивної школи 

Кременчуцької районної ради Полтавської області». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного третьої сесії питання 

«Про призупинення функціонування будинку дитячої та юнацької творчості 

Кременчуцької районної ради Полтавської області». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного третьої сесії питання 

«Про передачу цілісного майнового комплексу комунального некомерційного 

підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна 

районна лікарня». 

Голосували – прийнято більшістю голосів (за – 28, проти – 14, утрималися – 7). 

 

Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного третьої сесії питання 

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

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного третьої сесії питання, 

проєкт якого щойно надійшов, – «Про звернення депутатів Кременчуцької 

районної ради щодо визначення джерел фінансування діяльності органу 

місцевого самоврядування». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

У зв’язку із включенням до порядку денного додаткових питань запропонував 

внести зміни в порядок розгляду питань та проголосувати за проєкт порядку 

денного зі змінами і в цілому. 

Голосували – прийнято одноголосно. 
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Прийнятий порядок денний 

1.Про внесення змін до статуту та затвердження Статуту комунального 

некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька 

центральна районна лікарня» в новій редакції. 
Доповідач – Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької 

районної ради. 

2.Про районну Комплексну програму соціального захисту і соціального 

забезпечення населення району на 2021 рік. 
Доповідач – Віктор ПРИХОДЬКО, начальник управління 

соціального захисту населення Кременчуцької районної 

державної адміністрації. 

3.Про районну Комплексну програму соціального захисту ветеранів війни на 

2021 – 2023 роки. 
Доповідач – Віктор ПРИХОДЬКО, начальник управління 

соціального захисту населення Кременчуцької районної 

державної адміністрації. 

4.Про внесення змін та доповнень до районної Комплексної програми 

соціального захисту і соціального забезпечення населення району на 2013 – 

2020 роки. 
Доповідач – Віктор ПРИХОДЬКО, начальник управління 

соціального захисту населення Кременчуцької районної 

державної адміністрації. 

5.Про внесення змін до районної Комплексної програми соціального захисту 

ветеранів війни на 2018 – 2020 роки. 
Доповідач – Віктор ПРИХОДЬКО, начальник управління 

соціального захисту населення Кременчуцької районної 

державної адміністрації. 

6.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. 

7.Про внесення змін 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. 

8.Про внесення змін та доповнень до Програми забезпечення виконання 

Кременчуцькою районною державною адміністрацією власних та 

делегованих їй Кременчуцькою районною радою повноважень на 2019 – 2020 

роки. 
Доповідач – Ольга БОНДАРЕНКО, в.о. начальника 

фінансового відділу Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 
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9.Про внесення змін до районної Програми розвитку та підтримки 

комунального підприємства «Кременчуцький районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» на 2020 рік. 
Доповідач – Леонід КУЧЕРЕНКО, в.о. директора 

комунального підприємства «Кременчуцький районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги». 

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

на 2020 рік. 
Доповідач – Марія ІГНАТЧУК, в. о. директора комунального 

некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради 

«Кременчуцька центральна районна лікарня». 

11.Про затвердження змін до фінансового плану на 2020 рік комунального 

некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька 

центральна районна лікарня». 
Доповідач – Марія ІГНАТЧУК, в. о. директора комунального 

некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради 

«Кременчуцька центральна районна лікарня». 

12.Про внесення змін до рішення першої сесії восьмого скликання від 

26.11.2020р. «Про присвоєння рангу посадової особи місцевого 

самоврядування та умови оплати праці голови Кременчуцької районної 

ради». 
Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник голови 

Кременчуцької районної ради. 

13.Про внесення змін до рішення першої сесії восьмого скликання від 

26.11.2020р. «Про присвоєння рангу посадової особи місцевого 

самоврядування та умови оплати праці заступника голови Кременчуцької 

районної ради». 
Доповідач – Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької 

районної ради. 

14.Про структуру, штатну чисельність та видатки на оплату праці виконавчого 

апарату Кременчуцької районної ради. 
Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник голови 

Кременчуцької районної ради. 

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

адміністративно-територіальних одиниць с. Ялинці Ялинцівської сільської 

ради Кременчуцького району Полтавської області. 
Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник голови 

Кременчуцької районної ради. 

16.Про надання дозволу на передачу майна методичного кабінету з балансу 

сектору культури райдержадміністрації у власність Піщанської 

територіальної громади. 
Доповідач – Тетяна ГАВРИКОВА, завідувач сектору 

культури Кременчуцької районної державної адміністрації. 

17. Про припинення Кременчуцької районної централізованої бібліотечної 

системи шляхом ліквідації та надання дозволу на передачу майна 
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централізованої бібліотечної системи з балансу сектору культури 

райдержадміністрації у власність територіальних громад. 
Доповідач – Тетяна ГАВРИКОВА, завідувач сектору 

культури Кременчуцької районної державної адміністрації. 

18. Про затвердження оцінки майна. 
Доповідач – Марія ІГНАТЧУК, в. о. директора комунального 

некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради 

«Кременчуцька центральна районна лікарня». 

19.Про затвердження Переліку майна першого типу та другого типу, 

балансоутримувачем якого є комунальне некомерційне підприємство 

Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна районна лікарня». 
Доповідач – Марія ІГНАТЧУК, в. о. директора комунального 

некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради 

«Кременчуцька центральна районна лікарня». 

20.Про передачу майнового комплексу територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Кременчуцького району зі 

спільної власності територіальних громад Кременчуцького району. 
Доповідач – Віталій ЗАНІЗДРА, депутат Кременчуцької 

районної ради. 

21.Про виведення Семенівської районної ради зі складу засновників КУ 

«Об’єднаний трудовий архів селищної та сільських рад Семенівського 

району». 
Доповідач – Сергій ЧИНЧИК, депутат Кременчуцької 

районної ради. 

22.Про передачу Комунального некомерційного підприємства «Козельщинська 

центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської 

області зі спільної власності територіальних громад сіл і селищ 

Козельщинського (Кременчуцького) району в комунальну власність 

Козельщинської селищної ради. 
Доповідач – Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької 

районної ради. 

23.Про передачу Комунального некомерційного підприємства 

«Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Козельщинської районної ради зі спільної власності територіальних громад 

сіл і селищ Козельщинського (Кременчуцького) району в комунальну 

власність Козельщинської селищної ради. 
Доповідач – Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької 

районної ради. 

24.Про передачу бюджетних установ закладів освіти та інших закладів 

(об’єктів) бюджетних установ та майна зі спільної власності територіальних 

громад сіл і селищ Козельщинського (Кременчуцького) району в 

комунальну власність Козельщинської селищної ради. 
Доповідач – Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької 

районної ради.  

25.Про вихід зі складу засновників Кам’янопотоківської загальноосвітньої 

школи І ступеня Кременчуцької районної ради Полтавської області та 
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надання згоди на передачу майнового комплексу Кам’янопотоківської 

загальноосвітньої школи І ступеня Кременчуцької районної ради 

Полтавської області зі спільної власності територіальних громад 

Кременчуцького району. 
Доповідач – Оксана СЕМЕРЯНІН, начальник відділу освіти, 

сім’ї, молоді та спорту Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 

26. 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 – Оксана СЕМЕРЯНІН, начальник відділу освіти, 

сім’ї, молоді та спорту Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 

27.Про вихід зі складу засновників комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр Кременчуцької районної ради Полтавської області» та 

надання згоди на передачу майна комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр Кременчуцької районної ради Полтавської області» зі 

спільної власності територіальних громад Кременчуцького району. 
Доповідач – Оксана СЕМЕРЯНІН, начальник відділу освіти, 

сім’ї, молоді та спорту Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 

28.Про призупинення функціонування дитячо-юнацької спортивної школи 

Кременчуцької районної ради Полтавської області. 
Доповідач – Оксана СЕМЕРЯНІН, начальник відділу освіти, 

сім’ї, молоді та спорту Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 

29.Про призупинення функціонування будинку дитячої та юнацької творчості 

Кременчуцької районної ради Полтавської області. 
Доповідач – Оксана СЕМЕРЯНІН, начальник відділу освіти, 

сім’ї, молоді та спорту Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 

30.Про передачу цілісного майнового комплексу комунального некомерційного 

підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна 

районна лікарня». 
Доповідач – Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької 

районної ради.  
31.Про затвердження розпоряджень голови районної державної адміністрації. 

Доповідач – Ольга БОНДАРЕНКО, в.о. начальника 

фінансового відділу Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 

32.Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 2020 

року.  
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Доповідач – Ольга БОНДАРЕНКО, в.о. начальника 

фінансового відділу Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 

33.Про внесення змін до показників бюджету на 2020 рік. 
Доповідач – Ольга БОНДАРЕНКО, в.о. начальника 

фінансового відділу Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 

34.Про районний бюджет на 2021 рік. 
Доповідач – Ольга БОНДАРЕНКО, в.о. начальника 

фінансового відділу Кременчуцької районної державної 

адміністрації. 

35.Про звернення депутатів Кременчуцької районної ради щодо визначення 

джерел фінансування діяльності органу місцевого самоврядування. 
Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник голови 

Кременчуцької районної ради. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Перед розглядом питань порядку денного, запропонував затвердити регламент 

роботи пленарного засідання третьої 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; сесію 

провести за 3 год. 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

1.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до статуту та затвердження Статуту 

комунального некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради 

«Кременчуцька центральна районна лікарня» в новій редакції. 

Доповідав 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Зазначив, що у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» вирішення питань щодо управління об’єктами спільної власності 

територіальних громад належить до компетенції районних рад, а згідно з 

пунктом 1.6. діючого Статуту ЦРЛ засновником, власником та органом 

управління майном підприємства, що є спільною власністю територіальних 

громад Кременчуцького району, є Кременчуцька районна рада, тому згідно з 

пунктом 14.1. зміни до статуту вносяться за рішенням засновника шляхом 

викладення статуту в новій редакції. Зауважив, що 25 жовтня на виборах до 

місцевих рад мешканці району уповноважили районну раду вирішувати 

питання, що стосуються майна, яке перебуває у спільній власності громад. 

Повідомив, що зміни, які пропонуються до Статуту ЦРЛ, вносяться з метою 

виправлення помилки реєстратора, яку той допустив, зазначивши у графі 

«Засновник» усі сільські ради району (засновник має бути один), за що був 

позбавлений права здійснювати реєстраційні дії. Наголосив, що дане питання є 

свого роду технічним. 

 



 10 

В обговоренні взяли участь: 

Марія ІГНАТЧУК, виконуюча обов’язки директора комунального 

некомерційного підприємства Кременчуцької районної 

ради «Кременчуцька центральна районна лікарня». 

Звернула увагу присутніх на те, що в проєкті Статуту ЦРЛ, який було 

оприлюднено, допущено грубу помилку, оскільки в останньому зазначено, що 

ЦРЛ є «лікарняним закладом (амбулаторно-поліклінічним) охорони 

здоров’я…», насправді підприємство є багатопрофільним лікарняним закладом, 

адже в Кременчуцькій центральній районній лікарні надається як первинна, так 

і вторинна і третинна медична допомога. Наголосила на необхідності внесення 

зміни у визначення ЦРЛ як лікарняного закладу. 

Зазначила, що районна лікарня завжди була власністю громад Кременчуцького 

району, утримувалася з різних джерел, не заборонених законодавством, і 

зорієнтована була на надання медичної допомоги сільським мешканцям, 

зауваживши, що в умовах сьогодення це вже не є таким актуальним, оскільки 

працюючи з НСЗУ, заклад отримує 82% від свого бюджету саме звідти 

відповідно до підписаних медичних пакетів. Зупинилася на тому, що заклад є 

єдиним у регіоні, як таким, що надає третинну (висококваліфіковану – 

комбустіологічну допомогу). Наголосила, що в якості власника та засновника 

лікарня воліла б мати громади району, які готові на умовах співфінансування 

утримувати та розвивати її. 

 

Віталій МАЛЕЦЬКИЙ, міський голова м. Кременчука. 

Зазначив, що медицина м. Кременчука та Кременчуцького району є одним 

цілим. Зауважив, що залишення районної лікарні в районі буде лише гарним 

політичним лозунгом, за яким буде стояти неможливість фінансувати даний 

заклад та розвивати його. Навів приклад фінансування медичної галузі                      

м. Кременчука (117 млн грн на оплату комунальних послуг та муніципальні 

доплати лікарям). Наголосив, що завтрашній день кременчуцької медицини – 

це об’єднана медицина великої території із забезпеченням майже 400 тис. 

жителів медичною допомогою, і місце ЦРЛ – у системі медичних закладів 

регіону, а бюджет м. Кременчука здатний утримувати її. Звернув увагу, що 

незаконна, на його погляд, перереєстрація ЦРЛ у с. Кам’яні Потоки районною 

радою попереднього скликання була спробою вивести з бюджету міста ПДФО, 

зробивши тим самим хоч якусь шкоду міській раді. Зазначив, що ЦРЛ колишніх 

Глобинського та Семенівського району зможуть утримувати Глобинська міська 

та Семенівська селищна громади, бо вони самодостатні, натомість жодна з 

громад Кременчуцького району цього не зможе зробити через брак коштів, і 

якщо наразі не буде прийняте рішення, то з 1-го січня наступного року робота 

районної лікарні буде паралізована – не буде заробітних плат, не буде 

медикаментів тощо. Зауважив також, що і в місті є свої проблеми: є 

недовиконання бюджету, є передача достатньо великої суми коштів у якості 

субвенції вирівнювання для тих територій, які не мають своєї дохідної бази, і 

тому подібне. Нагадав, що місто Кременчук зверталося до ближніх сіл з 

пропозицією приєднатися, проте цей крок зробила лише Потоківська сільська 
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рада, чим зменшила суму вилучення з бюджету м. Кременчука у якості 

субвенції вирівнювання майже на 14 млн грн, і ці кошти підуть на розвиток 

саме Потоківської громади, що було головною умовою приєднання. Зазначив, 

що якби свого часу до Кременчуцької громади приєдналися 

Кам’янопотоківська та Білецьківська, то на кожну з цих територій також було б 

направлено до 15 млн грн. 

Звернувся до депутатів з пропозицією прийняти рішення, яке пропонується 

районною радою, зазначивши, що наразі це буде єдиним правильним рішенням. 

Запевнив присутніх, що м. Кременчук районну лікарню не покине – зробить 

усе, щоб витримати складний перехідний період та забезпечити подальший 

розвиток закладу – оскільки є найспроможнішою у фінансовому плані 

громадою в районі. Наголосив на неможливості поділу медицини                               

м. Кременчука та району – це одне ціле. 

 

Світлана САМСОНОВА, Новогалещинський селищний голова. 

Зазначила, що Новогалещинська громада завжди співпрацювала з лікарнями                           

м. Кременчука, передаючи міжбюджетні трансферти, але зауважила, що в 

міських лікарнях до сільського населення часто ставилися, як до людей другого 

сорту, тому закликала наразі рішення не приймати, а питання ретельно вивчити, 

зваживши на якість надання медичних послуг саме сільському населенню. 

 

Олександр ЛЕВИЦЬКИЙ, депутат Кам’янопотоківської сільської ради. 

Зауважив, що медичними послугами, які надає Кременчуцька центральна 

районна лікарня, користуються практично всі мешканці як Кременчуцького, так 

і довколишніх районів. Наголосив на тому, що лікарня є самодостатньою, і їй 

не потрібно займати якесь своє місце у медичному просторі міста Кременчука. 

Зазначив, що, на його думку, мер міста просто хоче таким чином «відплатити» 

тим громадам, які не захотіли об’єднуватися з м. Кременчуком, забравши ЦРЛ 

у власність Кременчуцької міської громади, у подальшому закривши її та 

створивши на землі, де вона стояла, наприклад, спальний район для міста. 

Закликав депутатів добре подумати перш, ніж приймати рішення. 

 

Анна САМОЙЛЮК, Кам’янопотоківський сільський голова. 

Зупинилася на важливості реформ, що відбуваються в державі та покликані 

покращити умови життя громадян, які обираючи на виборах 25 жовтня 2020 

року до рад різних рівнів своїх представників покладали на останніх певні надії 

та сподівання. Наголосила на тому, що ОМС – це не влада, а представницькі 

органи, які повинні виносити на розгляд питання виключно в інтересах людей 

яких представляють. Закликала дати можливість новоствореній 

Кам’янопотоківській громаді запрацювати. Нагадала, що коли створювалося 

комунальне некомерційне підприємство Кременчуцької районної ради 

«Кременчуцька центральна районна лікарня», розроблялася стратегія його 

розвитку та статут, то ще тоді було зрозуміло, що повернення податку в 

районний бюджет буде економічно вигідним для жителів району, а це близько 3 

млн грн, саме тому ЦРЛ і була зареєстрована на території Кам’янопотоківської 
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сільської ради, і тепер, якщо лікарня там і залишиться, то весь ПДФО буде 

повернутий саме ЦРЛ на сплату енергоносіїв, оскільки не включений до 

бюджету ОТГ. Підсумувавши, зазначила, що сільське населення району хоче, 

щоб ЦРЛ залишилася в тому форматі, в якому вона наразі перебуває, тому до 

районної ради були подані звернення, прийняті рішеннями Білецьківської 

сільської ради минулого скликання та Кам’янопотоківської сільської ради уже 

восьмого скликання, стосовно передачі Кременчуцької ЦРЛ у громаду. 

Наголосила на тому, що керівництво районної ради, порушуючи законодавство 

України, проігнорувало згадані звернення майже 12-ти тисяч населення. 

Запевнила, що вийшовши із залу засідань, викличе патрульну поліцію та 

зробить заяву про порушення законодавства посадовими особами. 

 

Володимир ГАЛІНСЬКИЙ, депутат Кам’янопотоківської сільської ради. 

Звернувся до депутатського корпусу районної ради з проханням не приймати 

поспішного рішення. Нагадав депутатам, що коли ті балотувалися на виборах, 

то всі до єдиного, виголошуючи агітаційні промови, обіцяли захищати інтереси 

своїх виборців. Зазначив, що на нарадах, які відбувалися з приводу вирішення 

подальшої долі ЦРЛ, говорилося про те, що якщо якась ОТГ прийме рішення 

взяти на свій баланс лікарню, то таке рішення буде розглянуто, але наразі 

чомусь цього не відбувається, натомість обговорюється лише передача закладу 

в комунальну власність міста Кременчука. Наголосив на необхідності 

виваженості у прийнятті рішення. 

 

Таміла САМБУР, виконувач обов’язків голови Кременчуцької районної 

державної адміністрації. 

Повідомила, що розпорядженням голови Полтавської обласної державної 

адміністрації зобов’язано районні державні адміністрації координувати та 

контролювати процес передачі майна зі спільної власності територіальних 

громад районів до комунальної власності громад. Заявила про поспішність 

прийняття рішення про передачу ЦРЛ до тієї чи іншої громади. Запропонувала 

призупинити даний процес, а повернутися до цього тільки за умови проведення 

перемовин із сільськими територіальними громадами. 

 

Андрій ТАРАСЕНКО, заступник Кам’янопотоківського сільського голови. 

Звернувся до присутніх з вимогою діяти виключно в правовому полі та 

наголосив на тому, що голова районної ради, як посадова особа, повинен був 

або винести на розгляд сесії подане до районної ради питання, або, у разі 

наявності зауважень, повернути його на доопрацювання протягом п’яти днів, 

мається на увазі звернення Кам’янопотоківської сільської ради. 

 

Максим СЕРЕДА, депутат Полтавської обласної ради, начальник управління 

охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької 

міської ради. 

Висловив здивування з приводу такого негативного ставлення до бажання міста 

Кременчука прийняти у свою велику «медичну сім’ю» центральну районну 
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лікарню. Повідомив, що в місті створено єдиний медичний простір, тобто 

взаємодопомога між лікарнями, що означає, що маючи єдину адміністративну 

вертикаль, можна, наприклад, у разі потреби, тимчасово перерозподіляти 

фахівців чи медичне обладнання тощо. Наголосив на тому, що ніякого поділу 

на сільське та міське населення під час надання медичних послуг немає і не 

буде. 

 

Віталій МАЛЕЦЬКИЙ, міський голова м. Кременчука. 

Зупинившись на питанні функціонування госпітального округу, зауважив, що 

два роки тому кандидатуру Марії ІГНАТЧУК одностайно було підтримано під 

час обрання на голову цього госпітального округу, і питання, чому останній 

упродовж двох років був недієздатний, – це питання саме до неї, як до голови 

округу. З приводу медичних послуг за пакетом, що забезпечує надання 

медичної допомоги при пологах, запевнив, що така система діє не лише для 

мешканців м. Кременчука, а й для мешканок тих районів, з якими підписані 

угоди, – все залежить від співпраці. Наголосив на тому, що в міста є ресурс, 

завдяки якому воно готове підтримати громади. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Зачитавши проєкт рішення «Про внесення змін до статуту та затвердження 

Статуту комунального некомерційного підприємства Кременчуцької районної 

ради «Кременчуцька центральна районна лікарня» в новій редакції», поставив 

дане питання на голосування за основу. 

Голосували: за – 31, проти – 14, утрималися – 5. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Запропонував проголосувати за зміну до даного проєкту рішення, на 

необхідності якої наполягала Марія ІГНАТЧУК: замість слів «лікарняний 

заклад (амбулаторно-поліклінічний)» записати «багатопрофільний лікарняний 

заклад». 

Голосували: за – 49, проти – немає, утримався – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Поставив питання «Про внесення змін до статуту та затвердження Статуту 

комунального некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради 

«Кременчуцька центральна районна лікарня» в новій редакції» на голосування 

в цілому. 

Голосували: за – 34, проти – немає, утрималися – 15. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про внесення змін до статуту та затвердження 

Статуту комунального некомерційного підприємства Кременчуцької районної 
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ради «Кременчуцька центральна районна лікарня» в новій редакції» прийняти 

більшістю голосів. 

 

У РОБОТІ СЕСІЇ ОГОЛОШЕНО ПЕРЕРВУ 

 

ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ 

 

 

2.СЛУХАЛИ: Про районну Комплексну програму соціального захисту і 

соціального забезпечення населення району на 2021 рік. 

Доповідач – Віктор ПРИХОДЬКО, начальник управління соціального захисту 

населення Кременчуцької районної державної адміністрації. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив дане питання на голосування за 

основу та в цілому. 

Голосували: за – 46, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про районну Комплексну програму соціального 

захисту і соціального забезпечення населення району на 2021 рік» прийняти 

одноголосно. 

 

 

3.СЛУХАЛИ: Про районну Комплексну програму соціального захисту 

ветеранів війни на 2021 – 2023 роки. 

Доповідав 

Віктор ПРИХОДЬКО, начальник управління соціального захисту населення 

Кременчуцької районної державної адміністрації. 

Зазначив, що до даного проєкту рішення необхідно внести зміни суто 

технічного характеру: викласти п.2.5.2. у наступній редакції: «… (СОК 

«Супутник» «спортивно-оздоровчий комплекс «Супутник») філія комунального 

некомерційного підприємства «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку 

«Зоряний» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської 

області»; слова «районний бюджет» замінити на «бюджети ОТГ»; у п. 2.1.2. 

додати «Полтавська ОДА» та «управління соціального захисту населення 

Кременчуцької РДА»; прописати «Кременчуцької районної ради ветеранів»; у 

п.2.1.1. виключити слова «Великої Вітчизняної». 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив дане питання на голосування за 

основу. 

Голосували: за – 47, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 
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Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Поставив на голосування зміни, озвучені доповідачем. 

Голосували: за – 47, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Поставив питання «Про районну Комплексну програму соціального захисту 

ветеранів війни на 2021 – 2023 роки» на голосування в цілому. 

Голосували: за – 47, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про районну Комплексну програму соціального 

захисту ветеранів війни на 2021 – 2023 роки» прийняти одноголосно. 

 

 

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

програми соціального захисту і соціального забезпечення населення району 

на 2013 – 2020 роки. 

Доповідач – Віктор ПРИХОДЬКО, начальник управління соціального захисту 

населення Кременчуцької районної державної адміністрації. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив дане питання на голосування за 

основу та в цілому. 

Голосували: за – 47, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про внесення змін та доповнень до районної 

Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення 

населення району на 2013 – 2020 роки» прийняти одноголосно. 

 

 

5.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до районної Комплексної програми 

соціального захисту ветеранів війни на 2018 – 2020 роки. 

Доповідач – Віктор ПРИХОДЬКО, начальник управління соціального захисту 

населення Кременчуцької районної державної адміністрації. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив дане питання на голосування за 

основу та в цілому. 

Голосували: за – 47, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 
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УХВАЛИЛИ: Рішення «Про внесення змін до районної Комплексної програми 

соціального захисту ветеранів війни на 2018 – 2020 роки» прийняти 

одноголосно. 

 

 

6.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. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

За пропозицією депутатів поставив дане питання на голосування за основу та в 

цілому. 

Голосували: за – 47, 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. 

 

 

7.СЛУХАЛИ: Про внесення змін 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. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив дане питання на голосування за 

основу та в цілому. 

Голосували: за – 47, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про внесення змін до районної комплексної Програми 

«Профілактики правопорушень на 2017 – 2020 роки» прийняти одноголосно. 

 

 

8.СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Програми забезпечення 

виконання Кременчуцькою районною державною адміністрацією власних та 

делегованих їй Кременчуцькою районною радою повноважень на 2019 – 

2020 роки. 

Доповідач – Ольга БОНДАРЕНКО, в.о. начальника фінансового відділу 

Кременчуцької районної державної адміністрації. 
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Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

За пропозицією депутатів поставив дане питання на голосування за основу та в 

цілому. 

Голосували: за – 47, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про внесення змін та доповнень до Програми 

забезпечення виконання Кременчуцькою районною державною адміністрацією 

власних та делегованих їй Кременчуцькою районною радою повноважень на 

2019 – 2020 роки» прийняти одноголосно. 

 

 

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

комунального підприємства «Кременчуцький районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» на 2020 рік. 

Доповідач – Леонід КУЧЕРЕНКО, в.о. директора комунального підприємства 

«Кременчуцький районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги». 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Поставив дане питання на голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 43, проти – немає, утримався – 4. 

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 більшістю 

голосів. 

 

 

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

нецукровий діабет» на 2020 рік. 

Доповідач – Марія ІГНАТЧУК, в. о. директора комунального некомерційного 

підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька 

центральна районна лікарня». 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

За пропозицією депутатів поставив дане питання на голосування за основу та в 

цілому. 

Голосували: за – 47, 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. 
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11.СЛУХАЛИ: Про затвердження змін до фінансового плану на 2020 рік 

комунального некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради 

«Кременчуцька центральна районна лікарня». 

Доповідач – Марія ІГНАТЧУК, в. о. директора комунального некомерційного 

підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька 

центральна районна лікарня». 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

У зв’язку із обговоренням на спільному засіданні постійних комісій даного 

питання поставив останнє на голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 47, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження змін до фінансового плану на 2020 

рік комунального некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради 

«Кременчуцька центральна районна лікарня» прийняти одноголосно. 

 

 

12.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення першої сесії восьмого скликання 

від 26.11.2020р. «Про присвоєння рангу посадової особи місцевого 

самоврядування та умови оплати праці голови Кременчуцької районної 

ради». 

Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Заявив про конфлікт інтересів та відмову брати участь у голосуванні за дане 

питання, оскільки останнє стосується його особисто. 

Поставив питання «Про внесення змін до рішення першої сесії восьмого 

скликання від 26.11.2020р. «Про присвоєння рангу посадової особи місцевого 

самоврядування та умови оплати праці голови Кременчуцької районної ради» 

на голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 45, проти – немає, утримався – 1, не голосував – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про внесення змін до рішення першої сесії восьмого 

скликання від 26.11.2020р. «Про присвоєння рангу посадової особи місцевого 

самоврядування та умови оплати праці голови Кременчуцької районної ради» 

прийняти більшістю голосів. 

 

 

13.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення першої сесії восьмого скликання 

від 26.11.2020р. «Про присвоєння рангу посадової особи місцевого 

самоврядування та умови оплати праці заступника голови Кременчуцької 

районної ради». 
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Доповідач – Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

 

Виступив 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької районної ради. 

Заявив про конфлікт інтересів та відмову брати участь у голосуванні за дане 

питання, оскільки останнє стосується його особисто. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Поставив дане питання на голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 45, проти – немає, утримався – 1, не голосував – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про внесення змін до рішення першої сесії восьмого 

скликання від 26.11.2020р. «Про присвоєння рангу посадової особи місцевого 

самоврядування та умови оплати праці заступника голови Кременчуцької 

районної ради» прийняти більшістю голосів. 

 

 

14.СЛУХАЛИ: Про структуру, штатну чисельність та видатки на оплату праці 

виконавчого апарату Кременчуцької районної ради. 

Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив дане питання на голосування за 

основу. 

Голосували: за – 40, проти – немає, утрималися – 7. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Поставив дане питання на голосування в цілому. 

Голосували: за – 41, проти – немає, утрималися – 6. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про структуру, штатну чисельність та видатки на 

оплату праці виконавчого апарату Кременчуцької районної ради» прийняти 

більшістю голосів. 

 

 

15.СЛУХАЛИ: Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць с. Ялинці Ялинцівської 

сільської ради Кременчуцького району Полтавської області. 

Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької 

районної ради. 
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Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

За пропозицією депутатів поставив дане питання на голосування за основу та в 

цілому. 

Голосували: за – 46, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про погодження проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць с. Ялинці 

Ялинцівської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області» 

прийняти одноголосно. 

 

 

16.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на передачу майна методичного кабінету 

з балансу сектору культури райдержадміністрації у власність Піщанської 

територіальної громади. 

Доповідач – Тетяна ГАВРИКОВА, завідувач сектору культури Кременчуцької 

районної державної адміністрації. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

За пропозицією депутатів поставив дане питання на голосування за основу та в 

цілому. 

Голосували: за – 46, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про надання дозволу на передачу майна методичного 

кабінету з балансу сектору культури райдержадміністрації у власність 

Піщанської територіальної громади» прийняти одноголосно. 

 

 

17.СЛУХАЛИ: Про припинення Кременчуцької районної централізованої 

бібліотечної системи шляхом ліквідації та надання дозволу на передачу 

майна централізованої бібліотечної системи з балансу сектору культури 

райдержадміністрації у власність територіальних громад. 

Доповідач – Тетяна ГАВРИКОВА, завідувач сектору культури Кременчуцької 

районної державної адміністрації. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив дане питання на голосування за 

основу та в цілому. 

Голосували: за – 47, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про припинення Кременчуцької районної 

централізованої бібліотечної системи шляхом ліквідації та надання дозволу на 

передачу майна централізованої бібліотечної системи з балансу сектору 
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культури райдержадміністрації у власність територіальних громад» прийняти 

одноголосно. 

 

 

18.СЛУХАЛИ: Про затвердження оцінки майна. 

Доповідач – Марія ІГНАТЧУК, в. о. директора комунального некомерційного 

підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька 

центральна районна лікарня». 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив дане питання на голосування за 

основу та в цілому. 

Голосували: за – 46, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження оцінки майна» прийняти 

одноголосно. 

 

 

19.СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку майна першого типу та другого 

типу, балансоутримувачем якого є комунальне некомерційне підприємство 

Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна районна лікарня». 

Доповідач – Марія ІГНАТЧУК, в. о. директора комунального некомерційного 

підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька 

центральна районна лікарня». 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

За пропозицією депутатів поставив дане питання на голосування за основу та в 

цілому. 

Голосували: за – 46, проти – немає, утримався – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження Переліку майна першого типу та 

другого типу, балансоутримувачем якого є комунальне некомерційне 

підприємство Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна 

районна лікарня» прийняти більшістю голосів. 

 

 

20.СЛУХАЛИ: Про передачу майнового комплексу територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кременчуцького 

району зі спільної власності територіальних громад Кременчуцького району. 

Доповідав 

Віталій ЗАНІЗДРА, депутат Кременчуцької районної ради. 
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Повідомив, що при прийнятті напередодні бюджету Піщанської громади в 

останньому було передбачено два з половиною мільйони на утримання 

територіального центру. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Поставив дане питання на голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 48, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про передачу майнового комплексу територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Кременчуцького району зі спільної власності територіальних громад 

Кременчуцького району» прийняти одноголосно. 

 

 

21.СЛУХАЛИ: Про виведення Семенівської районної ради зі складу 

засновників КУ «Об’єднаний трудовий архів селищної та сільських рад 

Семенівського району». 

Доповідач – Сергій ЧИНЧИК, депутат Кременчуцької районної ради. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив дане питання на голосування за 

основу та в цілому. 

Голосували: за – 48, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про виведення Семенівської районної ради зі складу 

засновників КУ «Об’єднаний трудовий архів селищної та сільських рад 

Семенівського району» прийняти одноголосно. 

 

 

22.СЛУХАЛИ: Про передачу Комунального некомерційного підприємства 

«Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної 

ради Полтавської області зі спільної власності територіальних громад сіл і 

селищ Козельщинського (Кременчуцького) району в комунальну власність 

Козельщинської селищної ради. 

Доповідач – Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

За пропозицією депутатів поставив дане питання на голосування за основу та в 

цілому. 

Голосували: за – 48, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 
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УХВАЛИЛИ: Рішення «Про передачу Комунального некомерційного 

підприємства «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської 

районної ради Полтавської області зі спільної власності територіальних громад 

сіл і селищ Козельщинського (Кременчуцького) району в комунальну власність 

Козельщинської селищної ради» прийняти одноголосно. 

 

 

23.СЛУХАЛИ: Про передачу Комунального некомерційного підприємства 

«Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Козельщинської районної ради зі спільної власності територіальних громад 

сіл і селищ Козельщинського (Кременчуцького) району в комунальну 

власність Козельщинської селищної ради. 

Доповідач – Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

За пропозицією депутатів поставив дане питання на голосування за основу та в 

цілому. 

Голосували: за – 48, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про передачу Комунального некомерційного 

підприємства «Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Козельщинської районної ради зі спільної власності територіальних громад сіл 

і селищ Козельщинського (Кременчуцького) району в комунальну власність 

Козельщинської селищної ради» прийняти одноголосно. 

 

 

24.СЛУХАЛИ: Про передачу бюджетних установ закладів освіти та інших 

закладів (об’єктів) бюджетних установ та майна зі спільної власності 

територіальних громад сіл і селищ Козельщинського (Кременчуцького) 

району в комунальну власність Козельщинської селищної ради. 

Доповідач – Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради.  

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

За пропозицією депутатів поставив дане питання на голосування за основу та в 

цілому. 

Голосували: за – 48, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про передачу бюджетних установ закладів освіти та 

інших закладів (об’єктів) бюджетних установ та майна зі спільної власності 

територіальних громад сіл і селищ Козельщинського (Кременчуцького) району 

в комунальну власність Козельщинської селищної ради» прийняти 

одноголосно. 

 



 24 

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

загальноосвітньої школи І ступеня Кременчуцької районної ради 

Полтавської області та надання згоди на передачу майнового комплексу 

Кам’янопотоківської загальноосвітньої школи І ступеня Кременчуцької 

районної ради Полтавської області зі спільної власності територіальних 

громад Кременчуцького району. 

Доповідач – Оксана СЕМЕРЯНІН, начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та 

спорту Кременчуцької районної державної адміністрації. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив дане питання на голосування за 

основу та в цілому. 

Голосували: за – 48, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

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

загальноосвітньої школи І ступеня Кременчуцької районної ради Полтавської 

області та надання згоди на передачу майнового комплексу 

Кам’янопотоківської загальноосвітньої школи І ступеня Кременчуцької 

районної ради Полтавської області зі спільної власності територіальних громад 

Кременчуцького району» прийняти одноголосно. 

 

 

26.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 – Оксана СЕМЕРЯНІН, начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та 

спорту Кременчуцької районної державної адміністрації. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив дане питання на голосування за 

основу та в цілому. 

Голосували: за – 47, проти – немає, утримався – немає. 

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» 

прийняти одноголосно. 
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27.СЛУХАЛИ: Про вихід зі складу засновників комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр Кременчуцької районної ради Полтавської 

області» та надання згоди на передачу майна комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр Кременчуцької районної ради Полтавської 

області» зі спільної власності територіальних громад Кременчуцького 

району. 

Доповідач – Оксана СЕМЕРЯНІН, начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та 

спорту Кременчуцької районної державної адміністрації. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

За пропозицією депутатів поставив дане питання на голосування за основу та в 

цілому. 

Голосували: за – 48, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про вихід зі складу засновників комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр Кременчуцької районної ради Полтавської 

області» та надання згоди на передачу майна комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр Кременчуцької районної ради Полтавської 

області» зі спільної власності територіальних громад Кременчуцького району» 

прийняти одноголосно. 

 

 

28.СЛУХАЛИ: Про призупинення функціонування дитячо-юнацької 

спортивної школи Кременчуцької районної ради Полтавської області. 

Доповідач – Оксана СЕМЕРЯНІН, начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та 

спорту Кременчуцької районної державної адміністрації. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

За пропозицією депутатів поставив дане питання на голосування за основу та в 

цілому. 

Голосували: за – 48, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про призупинення функціонування дитячо-юнацької 

спортивної школи Кременчуцької районної ради Полтавської області» 

прийняти одноголосно. 

 

 

29.СЛУХАЛИ: Про призупинення функціонування будинку дитячої та 

юнацької творчості Кременчуцької районної ради Полтавської області. 

Доповідач – Оксана СЕМЕРЯНІН, начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та 

спорту Кременчуцької районної державної адміністрації. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 
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За пропозицією депутатів поставив дане питання на голосування за основу та в 

цілому. 

Голосували: за – 47, проти – немає, утримався – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про призупинення функціонування будинку дитячої 

та юнацької творчості Кременчуцької районної ради Полтавської області» 

прийняти одноголосно. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Запропонував далі змінити порядок розгляду питань, а саме: питання за № 30 

«Про передачу цілісного майнового комплексу комунального некомерційного 

підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна 

районна лікарня» та питання за № 35 «Про звернення депутатів Кременчуцької 

районної ради щодо визначення джерел фінансування діяльності органу 

місцевого самоврядування» поміняти місцями. 

Голосували – прийнято більшістю голосів 

 

 

30.СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Кременчуцької районної ради щодо 

визначення джерел фінансування діяльності органу місцевого 

самоврядування. 

Доповідав 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Коротко ознайомив присутніх із текстом звернення, яке пропонується до 

затвердження. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

За пропозицією депутатів поставив дане питання на голосування за основу та в 

цілому. 

Голосували: за – 47, проти – немає, утримався – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про звернення депутатів Кременчуцької районної 

ради щодо визначення джерел фінансування діяльності органу місцевого 

самоврядування» прийняти одноголосно. 

 

 

31.СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень голови районної державної 

адміністрації. 

Доповідач – Ольга БОНДАРЕНКО, в.о. начальника фінансового відділу 

Кременчуцької районної державної адміністрації. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

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

Голосували: за – 46, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження розпоряджень голови районної 

державної адміністрації» прийняти одноголосно. 

 

 

32.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 

місяців 2020 року.  

Доповідач – Ольга БОНДАРЕНКО, в.о. начальника фінансового відділу 

Кременчуцької районної державної адміністрації. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив дане питання на голосування за 

основу та в цілому. 

Голосували: за – 47, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження звіту про виконання районного 

бюджету за 9 місяців 2020 року» прийняти одноголосно. 

 

 

33.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до показників бюджету на 2020 рік. 

Доповідач – Ольга БОНДАРЕНКО, в.о. начальника фінансового відділу 

Кременчуцької районної державної адміністрації. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив дане питання на голосування за 

основу та в цілому. 

Голосували: за – 47, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про внесення змін до показників бюджету на 2020 

рік» прийняти одноголосно. 

 

 

34.СЛУХАЛИ: Про районний бюджет на 2021 рік. 

Доповідала 

Ольга БОНДАРЕНКО, в.о. начальника фінансового відділу Кременчуцької 

районної державної адміністрації. 

Зазначила, що даний проєкт рішення необхідно прийняти, не дивлячись на 

його недосконалість, мається на увазі відсутність коштів на утримання 

районної ради, оскільки якщо не буде затверджено бюджет на наступний рік, 

то фінансовий відділ райдержадміністрації не зможе передавати ніякі 
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трансферти, наприклад, на управління соціального захисту, медицину тощо, а 

також неможливо буде розподілити залишки коштів минулого року. 

 

В обговоренні взяли участь: 

Владислав МІЗІН, депутат Кременчуцької районної ради. 

Звернув увагу на те, що в проєкті бюджету на 2021 рік на районну раду по 

спеціальному фонду закладено більше 1 млн грн у той час, як по загальному 

фонду взагалі не передбачено коштів, виходячи з цього виникає питання 

фінансування районної ради взагалі. Оскільки саме так передбачено в проєкті 

бюджету відповідно до Методики розрахунку орендної плати за майно спільної 

власності територіальних громад Кременчуцького району, яке перебуває в 

управлінні районної ради, відповідно до якої кошти від сплати за оренду 

направляються виключно до спеціального фонду та можуть використовуватися 

на утримання майна, запропонував на найближчих сесіях розглянути питання 

про внесення змін у розподіл коштів від оренди, спрямувавши останні до 

загального фонду бюджету районної ради з тим, щоб можна було дані кошти 

використовувати на утримання апарату районної ради, принаймні хоч якийсь 

певний час. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької районної ради. 

Наголосив на необхідності прийняття бюджету на наступний рік, навіть 

заклавши в ньому лише 10 тис. грн на утримання апарату районної ради, а 

потім можна буде вносити зміни, які будуть зумовлені розподілом вільних 

залишків коштів минулого року чи надходженням коштів з якихось інших 

джерел. 

 

Яна КУЛЬЧИНСЬКА, депутат Кременчуцької районної ради. 

Зауважила, що є незрозумілим, чому за відсутності фінансування районна рада 

додає штатні одиниці, мається на увазі двох радників, оголошує конкурс на 

заміщення вакантних посад, зокрема посади керуючого справами апарату, яка 

не була заповнена взагалі протягом всього попереднього скликання. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької районної ради. 

Зазначив, що це робиться через те, що в апараті районної ради залишилося 

всього кілька працівників і ніхто не знає, якими повноваженнями будуть 

наділені районні ради, можливо і тих штатних одиниць, які додані, буде 

замало. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Поставив питання «Про районний бюджет на 2021 рік» на голосування за 

основу та в цілому. 

Голосували: за – 34, проти – немає, утрималися – 13. 

Результати поіменного голосування додаються. 
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УХВАЛИЛИ: Рішення «Про районний бюджет на 2021 рік» прийняти 

більшістю голосів. 

 

У РОБОТІ СЕСІЇ ОГОЛОШЕНО ПЕРЕРВУ 

 

ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ 

 

 

35.СЛУХАЛИ: Про передачу цілісного майнового комплексу комунального 

некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька 

центральна районна лікарня». 

Доповідач – Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради.  
 

Виступили: 

Сергій ЧИНЧИК, депутат Кременчуцької районної ради. 

Зауважив, що дане рішення не можна наразі приймати за наступних обставин: 

відповідно до абзаців 2, 3 пункту 10 Розділу V «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

«…Майно, передане до комунальної власності областей і районів, а також 

набуте на інших законних підставах, є спільною власністю територіальних 

громад сіл, селищ, міст, управління яким відповідно до Конституції України 

здійснюють районні та обласні ради або уповноважені ними органи. 

Відчуження зазначеного майна здійснюється лише за рішенням власника або 

уповноваженого ним органу. За пропозицією сільських, селищних, міських рад 

районні, обласні ради повинні приймати рішення про передачу до комунальної 

власності відповідних територіальних громад окремих об’єктів спільної 

власності територіальних громад, які знаходяться на їх території і 

задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад», а 

майновий комплекс центральної районної лікарні є спільною власністю всіх 

громад району, і наразі немає порозуміння в даному питанні. Наголосив на 

необхідності відтермінування прийняття рішення, оскільки не можна приймати 

подібне рішення, не вислухавши позицію громад району, які згідно Статуту 

ЦРЛ є її засновниками та співвласниками, щодо вирішення даного питання. 

Крім того, звернув увагу присутніх, що в даному проєкті рішення відсутній 

додаток, тому неможливо розібратися, що саме входить у майновий комплекс і 

яке саме майно передається. 

 

Віталій БУЛЕНКО, депутат Кременчуцької районної ради. 

Зазначив, що, можливо, питання передачі ЦРЛ у Кременчуцьку міську громаду 

і є правильним рішенням, проте, все це робиться без поваги до ОТГ району – 

ніхто їх не збирав, ніхто не узгоджував з ними дане питання, ніхто не вислухав 

їхні пропозиції – а все це можна було б зробити, тому не слід так поспішати з 

прийняттям даного рішення. 
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Анна САМОЙЛЮК, Кам’янопотоківський сільський голова. 

Повідомила, що вже подала заяву до поліції щодо порушення прав ОТГ 

головою районної ради Антоном САМАРКІНИМ в частині залишення без 

розгляду звернення Кам’янопотоківської сільської ради, які надавалися до 

районної ради, про що є відмітки, разом з проєктами рішень, стосовно взяття 

останньою у свою власність Кременчуцької ЦРЛ. Наголосила, що депутати 

можуть проголосувати так, як захочуть, але повинні розуміти, що порушують 

права всіх інших громад. 

 

Владислав ВОЛОШИН, депутат Кременчуцької районної ради. 

Зауважив, що депутати діють у межах п.20 ст. 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», у якій зазначено, що виключно на пленарних 

засіданнях ради вирішуються в установленому законом порядку питання щодо 

управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад; 

призначення і звільнення їх керівників тощо. 

 

Сергій ЧИНЧИК, депутат Кременчуцької районної ради. 

Наполіг на тому, що рішення про передачу того чи іншого об’єкта районна рада 

має приймати лише після надання згоди на таку передачу громадами. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради.  
Зазначив, що якщо сьогодні депутати не ухвалять рішення про передачу ЦРЛ у 

власність міської громади, то на наступних сесіях потрібно буде приймати 

рішення про передачу лікарні в якусь іншу громаду, яка виявить бажання її 

взяти. Зачитав проєкт рішення «Про передачу цілісного майнового комплексу 

комунального некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради 

«Кременчуцька центральна районна лікарня». 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Поставив питання «Про передачу цілісного майнового комплексу комунального 

некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька 

центральна районна лікарня» на голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 33, проти – 11, утрималися – 2. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про передачу цілісного майнового комплексу 

комунального некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради 

«Кременчуцька центральна районна лікарня» прийняти більшістю голосів. 

 

 

36.РІЗНЕ. 

Виступила 

Тетяна ДІХТЯРЕНКО, депутат Кременчуцької районної ради. 

Повідомила,      що      в    той    час,     коли     вона     перебувала    на  сесії,   до 




