КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА
ПРОТОКОЛ
пленарного засідання четвертої сесії восьмого скликання
27 січня 2021р.

м. Кременчук

Всього депутатів – 54 особи
Присутні на сесії – 45 осіб
Запрошені на сесію: доповідачі з питань порядку денного,
представники апарату районної ради,
представники засобів масової інформації.
Всього запрошених – 16 осіб
Прибуло на сесію – 13 осіб
У роботі сесії брали участь депутати Полтавської обласної ради VIII
скликання Ольга УСАНОВА, Ольга ВЕЛИЧКО, Олег ДЯДИК.
Засідання проводив голова Кременчуцької районної ради Антон САМАРКІН.
Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради.
Відкрив пленарне засідання четвертої сесії восьмого скликання. Зазначив, що
до проєкту порядку денного сесії включено шістнадцять питань, які відповідно
до Закону України витримали десятиденний термін оприлюднення та були
рекомендовані спільним засіданням постійних комісій районної ради, що
відбулося 21.01.2021р., та засіданнями профільних постійних комісій, що
відбулися 26.01.2021р. та 27.01.2021р., до розгляду сесією:
1. Про затвердження переліків першого та другого типів об’єктів оренди
комунального майна.
2. Про передачу в комунальну власність Піщанської сільської ради майна,
закріпленого за структурними підрозділами комунального підприємства
«Кременчуцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги».
3. Про передачу в комунальну власність Піщанської сільської ради нежитлової
будівлі із земельною ділянкою 505 м² за адресою: м. Кременчук, проспект
Полтавський, 16А.
4. Про передачу рухомого майна зі спільної власності територіальних громад
сіл Кременчуцького району в комунальну власність Піщанської сільської
ради.
5. Про надання згоди на передачу майна КНП «Козельщинський Центр
первинної медико-санітарної допомоги» зі спільної власності територіальних
громад сіл і селищ Козельщинського (Кременчуцького) району в комунальну
власність Новогалещинської селищної ради.
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6. Про надання згоди на передачу бюджетних установ закладів освіти зі
спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського
(Кременчуцького) району в комунальну власність Новогалещинської
селищної ради.
7. Про надання згоди на передачу майна сектору культури, молоді та спорту
Козельщинської РДА зі спільної власності територіальних громад сіл і селищ
Козельщинського (Кременчуцького) району в комунальну власність
Новогалещинської селищної ради.
8. Про надання згоди на передачу Глобинській міській раді прав засновника
комунального некомерційного медичного підприємства «Глобинська
центральна районна лікарня» Глобинської районної ради Полтавської області
разом із закріпленим за ним майном (основними засобами, фондами та
матеріальними цінностями).
9. Про надання згоди на передачу Глобинській міській раді прав засновника
бюджетних установ закладів освіти разом із закріпленим за ними майном
(основними засобами, фондами та матеріальними цінностями).
10. Про надання згоди на передачу Глобинській міській раді прав засновника
Трудового архіву Глобинського району разом із закріпленим за ним майном
(основними засобами, фондами та матеріальними цінностями).
11. Про надання згоди на передачу Градизькій селищній раді прав засновника
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медикосанітарної допомоги у Глобинському районі» разом із закріпленим за ним
майном (основними засобами, фондами та матеріальними цінностями).
12. Про надання згоди на передачу Градизькій селищній раді прав засновника
бюджетних установ закладів освіти та інших закладів разом із закріпленим за
ними майном (основними засобами, фондами та матеріальними цінностями).
13. Про надання згоди на передачу Градизькій селищній раді основних та
малоцінних матеріальних активів, які є балансовим майном Глобинської
районної ради і перебувають у користуванні відділу освіти Глобинської
районної державної адміністрації.
14. Про надання згоди на передачу Градизькій селищній раді рухомого майна,
що перебуває на балансі Глобинського районного центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді.
15. Про внесення змін до показників Семенівського районного бюджету на 2020
рік.
16. Про районний бюджет на 2021 рік (нова редакція).
Запропонував проголосувати за порядок денний четвертої сесії, взявши його за
основу.
Голосували – прийнято одноголосно.
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Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради.
Зазначив, що постійними комісіями на спільному засіданні та на профільних
засіданнях також були розглянуті та рекомендовані до включення в порядок
денний четвертої сесії додаткові питання та прийняті рішення щодо зняття з
розгляду ряду питань.
Поставив на голосування рекомендацію спільного засідання постійних комісій
щодо виключення з порядку денного питання «Про затвердження переліків
першого та другого типів об’єктів оренди комунального майна».
Голосували – прийнято більшістю голосів.
Поставив на голосування рекомендацію спільного засідання постійних комісій
та постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу,
земельних відносин, надр та екології від 26.01.2021 року не включати
додатково до порядку денного питання «Про погодження проекту землеустрою
щодо встановлення межі с. Махнівка Горішньоплавнівської об’єднаної
територіальної громади Полтавської області, що розміщене на території
Кременчуцького району Полтавської області».
Голосували – прийнято більшістю голосів.
Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного сесії питання «Про
розподіл коштів від оренди майна».
Голосували – прийнято одноголосно.
Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного сесії питання «Про
затвердження змін до показників районного бюджету Глобинського району на
2020
рік,
внесених
згідно
розпоряджень
голови
Глобинської
райдержадміністрації».
Голосували – прийнято одноголосно.
Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного сесії питання «Про
затвердження звіту про виконання районного бюджету Глобинського району за
2020 рік».
Голосували – прийнято одноголосно.
Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного сесії питання «Про
затвердження звіту про виконання Семенівського районного бюджету за 2020
рік».
Голосували – прийнято одноголосно.
Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного сесії питання «Про
передачу в комунальну власність Семенівської селищної ради основних засобів
та інших необоротних матеріальних активів, що знаходяться на балансі
Семенівської районної ради».
Голосували – прийнято одноголосно.
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Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного сесії питання «Про
надання згоди на передачу Кременчуцькій міській раді зі спільної власності
територіальних громад Кременчуцького району майна, яке обліковується на
балансі комунального підприємства «Кременчуцький районний центр
первинної медико-санітарної допомоги».
Голосували – прийнято одноголосно.
Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного сесії питання «Про
надання згоди на передачу бюджетної установи закладу культури та майна зі
спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району
в комунальну власність Козельщинської селищної ради».
Голосували – прийнято одноголосно.
Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного сесії питання «Про
надання згоди на передачу індивідуально визначеного майна зі спільної
власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району в
комунальну власність Козельщинської селищної ради».
Голосували – прийнято одноголосно.
Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного сесії питання «Про
надання згоди на передачу Комунальної установи «Об’єднаний трудовий архів
сільських і селищних рад Козельщинського району» та майна зі спільної
власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району в
комунальну власність Козельщинської селищної ради».
Голосували – прийнято одноголосно.
Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного сесії питання «Про
вихід зі складу засновників комунального підприємства «Кременчуцький центр
первинної медико-санітарної допомоги» та надання згоди на передачу
майнового комплексу комунального підприємства «Кременчуцький центр
первинної медико-санітарної допомоги» зі спільної власності територіальних
громад Кременчуцького району».
Голосували – прийнято одноголосно.
Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного сесії питання «Про
погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с. Вільна
Терешківка Піщанської сільської ради Кременчуцького району Полтавської
області».
Голосували – прийнято одноголосно.
Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного сесії питання «Про
звернення депутатів Кременчуцької районної ради Полтавської області до
Агентства місцевих доріг Полтавської області, Головного управління
Національної поліції в Полтавській області, Полтавської обласної державної
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адміністрації, Полтавської обласної ради щодо ремонту ділянки траси
територіального значення Т1736».
Голосували – прийнято одноголосно.
Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного сесії питання «Про
звернення депутатів Кременчуцької районної ради Полтавської області до
Полтавської обласної ради щодо передачі зі спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Полтавської області до комунальної власності
Кременчуцької міської територіальної громади індивідуально визначеного
майна Полтавського обласного комунального підприємства «Полтавафарм»,
яке розташовується в місті Кременчуці».
Голосували – прийнято одноголосно.
Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного сесії питання «Про
надання згоди на передачу Глобинській міській раді рухомого майна, що
перебуває на балансі Глобинського районного центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді».
Голосували – прийнято одноголосно.
Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного сесії питання «Про
надання згоди на передачу зі спільної власності територіальних громад
Глобинського району майна юридичної особи публічного права
Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Глобинської районної державної адміністрації в комунальну власність
Глобинської міської територіальної громади».
Голосували – прийнято одноголосно.
Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного сесії питання «Про
вихід зі складу засновників комунальної установи «Центр професійного
розвитку педагогічних працівників» Глобинської районної ради Полтавської
області (код ЄДРПОУ 43849892)».
Голосували – прийнято одноголосно.
Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного сесії питання «Про
вихід зі складу засновників комунального закладу «Глобинська централізована
бібліотечна система» (код ЄДРПОУ 02136488)».
Голосували – прийнято одноголосно.
У зв’язку із включенням до порядку денного додаткових питань та
виключенням з останнього ряду 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 розподіл коштів від оренди комунального майна.
Доповідач – Владислав КОРМУШИН, керуючий
справами виконавчого апарату Кременчуцької районної
ради.

2. Про передачу в комунальну власність Піщанської сільської ради майна,
закріпленого за структурними підрозділами комунального підприємства
«Кременчуцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги».
Доповідач – Владислав КОРМУШИН, керуючий
справами виконавчого апарату Кременчуцької районної
ради.

3. Про передачу в комунальну власність Піщанської сільської ради нежитлової
будівлі із земельною ділянкою 505 м² за адресою: м. Кременчук, проспект
Полтавський, 16А.
Доповідач – Владислав КОРМУШИН, керуючий
справами виконавчого апарату Кременчуцької районної
ради.

4. Про передачу рухомого майна зі спільної власності територіальних громад
сіл Кременчуцького району в комунальну власність Піщанської сільської
ради.
Доповідач – Владислав КОРМУШИН, керуючий
справами виконавчого апарату Кременчуцької районної

ради.
5. Про надання згоди на передачу майна КНП «Козельщинський Центр
первинної медико-санітарної допомоги» зі спільної власності територіальних
громад сіл і селищ Козельщинського (Кременчуцького) району в комунальну
власність Новогалещинської селищної ради.
Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник
голови Кременчуцької районної ради.

6. Про надання згоди на передачу бюджетних установ закладів освіти зі
спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського
(Кременчуцького) району в комунальну власність Новогалещинської
селищної ради.
Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник
голови Кременчуцької районної ради.

7. Про надання згоди на передачу майна сектору культури, молоді та спорту
Козельщинської РДА зі спільної власності територіальних громад сіл і селищ
Козельщинського (Кременчуцького) району в комунальну власність
Новогалещинської селищної ради.
Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник
голови Кременчуцької районної ради.

8. Про надання згоди на передачу Глобинській міській раді прав засновника
комунального некомерційного медичного підприємства «Глобинська
центральна районна лікарня» Глобинської районної ради Полтавської області
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разом із закріпленим за ним майном (основними засобами, фондами та
матеріальними цінностями).
Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник
голови Кременчуцької районної ради.

9. Про надання згоди на передачу Глобинській міській раді прав засновника
бюджетних установ закладів освіти разом із закріпленим за ними майном
(основними засобами, фондами та матеріальними цінностями).
Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник
голови Кременчуцької районної ради.

10. Про надання згоди на передачу Глобинській міській раді прав засновника
Трудового архіву Глобинського району разом із закріпленим за ним майном
(основними засобами, фондами та матеріальними цінностями).
Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник
голови Кременчуцької районної ради.

11. Про надання згоди на передачу Градизькій селищній раді прав засновника
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медикосанітарної допомоги у Глобинському районі» разом із закріпленим за ним
майном (основними засобами, фондами та матеріальними цінностями).
Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник
голови Кременчуцької районної ради.

12. Про надання згоди на передачу Градизькій селищній раді прав засновника
бюджетних установ закладів освіти та інших закладів разом із закріпленим за
ними майном (основними засобами, фондами та матеріальними цінностями).
Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник
голови Кременчуцької районної ради.

13. Про надання згоди на передачу Градизькій селищній раді основних та
малоцінних матеріальних активів, які є балансовим майном Глобинської
районної ради і перебувають у користуванні відділу освіти Глобинської
районної державної адміністрації.
Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник
голови Кременчуцької районної ради.

14. Про надання згоди на передачу Градизькій селищній раді рухомого майна,
що перебуває на балансі Глобинського районного центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді.
Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник
голови Кременчуцької районної ради.

15. Про внесення змін до показників Семенівського районного бюджету на 2020
рік.
Доповідач – Людмила
фінансового
управління
державної адміністрації.

МАРКОВА,
Семенівської

начальник
районної

16. Про районний бюджет на 2021 рік (нова редакція).
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Доповідач – Ольга БОНДАРЕНКО, начальник
фінансового відділу Кременчуцької районної державної
адміністрації.

17. Про затвердження змін до показників районного бюджету Глобинського
району на 2020 рік, внесених згідно розпоряджень голови Глобинської
райдержадміністрації.
Доповідач – Сергій НОРЕНКО, виконувач обов’язків
начальника фінансового відділу Глобинської районної
державної адміністрації.

18. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету Глобинського
району за 2020 рік.
Доповідач – Сергій НОРЕНКО, виконувач обов’язків
начальника фінансового відділу Глобинської районної
державної адміністрації.

19. Про затвердження звіту про виконання Семенівського районного бюджету
за 2020 рік.
Доповідач – Людмила
фінансового
управління
державної адміністрації.

МАРКОВА,
Семенівської

начальник
районної

20. Про передачу в комунальну власність Семенівської селищної ради основних
засобів та інших необоротних матеріальних активів, що знаходяться на
балансі Семенівської районної ради.
Доповідач – Сергій ЧИНЧИК, депутат Кременчуцької
районної ради.

21. Про надання згоди на передачу Кременчуцькій міській раді зі спільної
власності територіальних громад Кременчуцького району майна, яке
обліковується на балансі комунального підприємства «Кременчуцький
районний центр первинної медико-санітарної допомоги».
Доповідач – Владислав КОРМУШИН, керуючий
справами виконавчого апарату Кременчуцької районної
ради.

22. Про надання згоди на передачу бюджетної установи закладу культури та
майна зі спільної власності територіальних громад сіл і селищ
Козельщинського району в комунальну власність Козельщинської селищної
ради.
Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник
голови Кременчуцької районної ради.

23. Про надання згоди на передачу індивідуально визначеного майна зі спільної
власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району в
комунальну власність Козельщинської селищної ради.
Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник
голови Кременчуцької районної ради.

24. Про надання згоди на передачу Комунальної установи «Об’єднаний
трудовий архів сільських і селищних рад Козельщинського району» та
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майна зі спільної власності територіальних громад сіл і селищ
Козельщинського району в комунальну власність Козельщинської селищної
ради.
Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник
голови Кременчуцької районної ради.

25.

Про вихід зі складу засновників комунального підприємства
«Кременчуцький центр первинної медико-санітарної допомоги» та надання
згоди на передачу майнового комплексу комунального підприємства
«Кременчуцький центр первинної медико-санітарної допомоги» зі спільної
власності територіальних громад Кременчуцького району.
Доповідач – Владислав КОРМУШИН, керуючий
справами виконавчого апарату Кременчуцької районної
ради.

26. Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
с. Вільна Терешківка Піщанської сільської ради Кременчуцького району
Полтавської області.
Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник
голови Кременчуцької районної ради.

27. Про звернення депутатів Кременчуцької районної ради Полтавської області
до Агентства місцевих доріг Полтавської області, Головного управління
Національної поліції в Полтавській області, Полтавської обласної державної
адміністрації, Полтавської обласної ради щодо ремонту ділянки траси
територіального значення Т1736.
Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник
голови Кременчуцької районної ради.

28. Про звернення депутатів Кременчуцької районної ради Полтавської області
до Полтавської обласної ради щодо передачі зі спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області до комунальної
власності Кременчуцької міської територіальної громади індивідуально
визначеного майна Полтавського обласного комунального підприємства
«Полтавафарм», яке розташовується в місті Кременчуці.
Доповідач – Радомир СЕРБІН, депутат Кременчуцької
районної ради.

29. Про надання згоди на передачу Глобинській міській раді рухомого майна,
що перебуває на балансі Глобинського районного центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді.
Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник
голови Кременчуцької районної ради.

30. Про надання згоди на передачу зі спільної власності територіальних громад
Глобинського району майна юридичної особи публічного права
Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Глобинської районної державної адміністрації в комунальну
9

власність Глобинської міської територіальної громади.
Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник
голови Кременчуцької районної ради.

31. Про вихід зі складу засновників комунальної установи «Центр професійного
розвитку педагогічних працівників» Глобинської районної ради Полтавської
області (код ЄДРПОУ 43849892).
Доповідач – Владислав КОРМУШИН, керуючий
справами виконавчого апарату Кременчуцької районної
ради.

32. Про вихід зі складу засновників комунального закладу «Глобинська
централізована бібліотечна система» (код ЄДРПОУ 02136488).
Доповідач – Владислав КОРМУШИН, керуючий
справами виконавчого апарату Кременчуцької районної
ради.

33. Різне.
Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради.
Перед розглядом питань порядку денного, запропонував затвердити регламент
роботи пленарного засідання четвертої 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 з перервою, яка необхідна для підписання та оприлюднення
рішення «Про розподіл коштів від оренди комунального майна».
Голосували – прийнято одноголосно.
1.СЛУХАЛИ: Про розподіл коштів від оренди комунального майна.
Доповідач – Владислав КОРМУШИН, керуючий справами виконавчого
апарату 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 – 43, проти – немає, утрималися – 2.
Результати поіменного голосування додаються.
УХВАЛИЛИ: Рішення «Про розподіл коштів від оренди комунального майна»
прийняти більшістю голосів.
2.СЛУХАЛИ: Про передачу в комунальну власність Піщанської сільської ради
майна, закріпленого за структурними підрозділами комунального
підприємства «Кременчуцький районний центр первинної медико-санітарної
допомоги».
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Доповідав
Владислав

КОРМУШИН, керуючий справами виконавчого апарату
Кременчуцької районної ради.
Зазначив, що до даного проєкту рішення надійшли зміни, які були розглянуті на
засіданнях постійних комісій з питань будівництва, управління та
розпорядження об’єктами комунальної власності, приватизації 26.01.2021 року
та з питань охорони здоров’я 27.01.2021 року обговорені та рекомендовані до
розгляду сесією і полягають у доповненні проєкту рішення додатком.
Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради.
За відсутності запитань до доповідача поставив дане питання на голосування за
основу.
Голосували: за – 45, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради.
Поставив на голосування зміни, озвучені доповідачем.
Голосували: за – 45, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради.
Поставив питання «Про передачу в комунальну власність Піщанської сільської
ради майна, закріпленого за структурними підрозділами комунального
підприємства «Кременчуцький районний центр первинної медико-санітарної
допомоги» на голосування в цілому.
Голосували: за – 45, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
УХВАЛИЛИ: Рішення «Про передачу в комунальну власність Піщанської
сільської ради майна, закріпленого за структурними підрозділами
комунального підприємства «Кременчуцький районний центр первинної
медико-санітарної допомоги» прийняти одноголосно.
3.СЛУХАЛИ: Про передачу в комунальну власність Піщанської сільської ради
нежитлової будівлі із земельною ділянкою 505 м² за адресою: м. Кременчук,
проспект Полтавський, 16А.
Доповідач – Владислав КОРМУШИН, керуючий справами виконавчого
апарату Кременчуцької районної ради.
Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради.
За відсутності запитань до доповідача та, зазначивши, що будівля, про яку
йдеться в проєкті рішення, – це будівля, де розміщується районний інклюзивноресурсний центр, який рішенням попередньої сесії було передано до
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Піщанської громади, поставив дане питання на голосування за основу та в
цілому.
Голосували: за – 45, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
УХВАЛИЛИ: Рішення «Про передачу в комунальну власність Піщанської
сільської ради нежитлової будівлі із земельною ділянкою 505 м² за адресою:
м. Кременчук, проспект Полтавський, 16А» прийняти одноголосно.
4.СЛУХАЛИ: Про передачу рухомого майна зі спільної власності
територіальних громад сіл Кременчуцького району в комунальну власність
Піщанської сільської ради.
Доповідач – Владислав КОРМУШИН, керуючий справами виконавчого
апарату Кременчуцької районної ради.
Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради.
За пропозицією депутатів поставив дане питання на голосування за основу та в
цілому.
Голосували: за – 45, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
УХВАЛИЛИ: Рішення «Про передачу рухомого майна зі спільної власності
територіальних громад сіл Кременчуцького району в комунальну власність
Піщанської сільської ради» прийняти одноголосно.
5.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу майна КНП «Козельщинський
Центр первинної медико-санітарної допомоги» зі спільної власності
територіальних громад сіл і селищ Козельщинського (Кременчуцького)
району в комунальну власність Новогалещинської селищної ради.
Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької
районної ради.
Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради.
Зазначивши, що дане питання було розглянуте на спільному засіданні
постійних комісій, поставив його за основу та в цілому.
Голосували: за – 45, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
УХВАЛИЛИ: Рішення «Про надання згоди на передачу майна КНП
«Козельщинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» зі спільної
власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського
(Кременчуцького) району в комунальну власність Новогалещинської селищної
ради» прийняти одноголосно.
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6.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу бюджетних установ закладів
освіти зі спільної власності територіальних громад сіл і селищ
Козельщинського (Кременчуцького) району в комунальну власність
Новогалещинської селищної 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 та в цілому.
Голосували: за – 45, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
УХВАЛИЛИ: Рішення «Про надання згоди на передачу бюджетних установ
закладів освіти зі спільної власності територіальних громад сіл і селищ
Козельщинського (Кременчуцького) району в комунальну власність
Новогалещинської селищної ради» прийняти одноголосно.
7.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу майна сектору культури, молоді
та спорту Козельщинської РДА зі спільної власності територіальних громад
сіл і селищ Козельщинського (Кременчуцького) району в комунальну
власність Новогалещинської селищної ради.
Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКОМУ, 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 – 45, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
УХВАЛИЛИ: Рішення «Про надання згоди на передачу майна сектору
культури, молоді та спорту Козельщинської РДА зі спільної власності
територіальних громад сіл і селищ Козельщинського (Кременчуцького) району
в комунальну власність Новогалещинської селищної ради» прийняти
одноголосно.
8.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу Глобинській міській раді прав
засновника комунального некомерційного медичного підприємства
«Глобинська центральна районна лікарня» Глобинської районної ради
Полтавської області разом із закріпленим за ним майном (основними
засобами, фондами та матеріальними цінностями).
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Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької
районної ради.
Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради.
Поставив дане питання на голосування за основу та в цілому.
Голосували: за – 45, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
УХВАЛИЛИ: Рішення «Про надання згоди на передачу Глобинській міській
раді прав засновника комунального некомерційного медичного підприємства
«Глобинська центральна районна лікарня» Глобинської районної ради
Полтавської області разом із закріпленим за ним майном (основними засобами,
фондами та матеріальними цінностями)» прийняти одноголосно.
9.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу Глобинській міській раді прав
засновника бюджетних установ закладів освіти разом із закріпленим за ними
майном (основними засобами, фондами та матеріальними цінностями).
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 та в цілому.
Голосували: за – 45, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
УХВАЛИЛИ: Рішення «Про надання згоди на передачу Глобинській міській
раді прав засновника бюджетних установ закладів освіти разом із закріпленим
за ними майном (основними засобами, фондами та матеріальними цінностями)»
прийняти одноголосно.
10.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу Глобинській міській раді прав
засновника Трудового архіву Глобинського району разом із закріпленим за
ним майном (основними засобами, фондами та матеріальними цінностями).
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 та в цілому.
Голосували: за – 45, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
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УХВАЛИЛИ: Рішення «Про надання згоди на передачу Глобинській міській
раді прав засновника Трудового архіву Глобинського району разом із
закріпленим за ним майном (основними засобами, фондами та матеріальними
цінностями)» прийняти одноголосно.
11.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу Градизькій селищній раді прав
засновника Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної
медико-санітарної допомоги у Глобинському районі» разом із закріпленим за
ним майном (основними засобами, фондами та матеріальними цінностями).
Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької
районної ради.
Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради.
Поставив дане питання на голосування за основу та в цілому.
Голосували: за – 45, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
УХВАЛИЛИ: Рішення «Про надання згоди на передачу Градизькій селищній
раді прав засновника Комунального некомерційного підприємства «Центр
первинної медико-санітарної допомоги у Глобинському районі» разом із
закріпленим за ним майном (основними засобами, фондами та матеріальними
цінностями)» прийняти одноголосно.
12.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу Градизькій селищній раді прав
засновника бюджетних установ закладів освіти та інших закладів разом із
закріпленим за ними майном (основними засобами, фондами та
матеріальними цінностями).
Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької
районної ради.
Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради.
Поставив дане питання на голосування за основу та в цілому.
Голосували: за – 45, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
УХВАЛИЛИ: Рішення «Про надання згоди на передачу Градизькій селищній
раді прав засновника бюджетних установ закладів освіти та інших закладів
разом із закріпленим за ними майном (основними засобами, фондами та
матеріальними цінностями)» прийняти одноголосно.
13.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу Градизькій селищній раді
основних та малоцінних матеріальних активів, які є балансовим майном
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Глобинської районної ради і перебувають у користуванні відділу освіти
Глобинської районної державної адміністрації.
Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької
районної ради.
Виступили:
Олександр АРТЮШЕНКО, заступник Глобинського міського голови.
Зазначив, що Глобинська міська рада не зверталася до районної ради з
клопотанням про передачу майна відділу освіти Глобинської РДА, і
узгодженості щодо того, яке майно в яку громаду має перейти, наразі між
Градизькою селищною радою та Глобинською міською радами немає.
Звернувся до депутатського корпусу районної ради з проханням зняти дане
питання з розгляду на доопрацювання – надання можливості для поділу майна
між громадами.
Олег ДЯДИК, депутат Полтавської обласної ради.
Звернувшись до керівництва Глобинської громади, зазначив, що все гарне
майно і так передане вже рішенням Глобинської районної ради минулого року в
Глобинську громаду, а тепер остання хоче ще забрати й те, що залишилося,
тому закликав вирішити дане питання по добросусідському – проголосувати за
той перелік майна, який подано в проєкті рішення, та передати його у власність
Градизької ОТГ.
Олександр АРТЮШЕНКО, заступник Глобинського міського голови.
Зауважив, що мова йде про будівлю, в якій розміщувався районний відділ
освіти та майно, яке там перебуває. Повідомив, що Глобинська ОТГ п’ять років
тому створила свій відділ освіти, за рахунок власних надходжень оснастила
його працівників комп’ютерною технікою та іншими засобами, необхідними
для роботи. Наголосив, що попри це так само має повне право на майно
спільної власності – тоді це буде по справедливості.
Наталія ВЕЛИЧКО, голова Глобинської районної державної адміністрації.
Зауважила, що наразі в Градизької громади взагалі немає ніяких засобів для
роботи відділу освіти в той час, як Глобинський відділ освіти забезпечений
усім, тому, на її думку, навіть якщо в Глобине передати оргтехніку чи
комп’ютерну техніку, то остання буде пилитися на складах, а в Градизьку її б
активно використовували. Наголосила, що ініціатива має виходити з громади –
Градизька громада звернулася, а Глобинська – ні.
Олександр КЛИМОВСЬКИХ, депутат Кременчуцької районної ради.
Від імені фракції політичної партії «Довіра» запропонував зняти дане питання
на доопрацювання, оскільки немає змоги наразі вислухати іншу сторону – на
засіданні відсутні представники Градизької громади.
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Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради.
Поставив пропозицію Олександра КЛИМОВСЬКИХ на голосування.
Голосували – прийнято більшістю голосів
УХВАЛИЛИ: Питання «Про надання згоди на передачу Градизькій селищній
раді основних та малоцінних матеріальних активів, які є балансовим майном
Глобинської районної ради і перебувають у користуванні відділу освіти
Глобинської районної державної адміністрації» зняти з розгляду на
доопрацювання.
14.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу Градизькій селищній раді
рухомого майна, що перебуває на балансі Глобинського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
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 та в цілому.
Голосували: за – 45, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
УХВАЛИЛИ: Рішення «Про надання згоди на передачу Градизькій селищній
раді рухомого майна, що перебуває на балансі Глобинського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» прийняти одноголосно.
15.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до показників Семенівського районного
бюджету на 2020 рік.
Доповідач – Людмила МАРКОВА, начальник фінансового управління
Семенівської 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 – 45, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
УХВАЛИЛИ: Рішення «Про внесення змін до показників Семенівського
районного бюджету на 2020 рік» прийняти одноголосно.
У РОБОТІ СЕСІЇ ОГОЛОШЕНО ПЕРЕРВУ
ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ
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16.СЛУХАЛИ: Про районний бюджет на 2021 рік (нова редакція).
Доповідала
Ольга БОНДАРЕНКО, виконувачка обов’язків начальника фінансового відділу
Кременчуцької районної державної адміністрації.
Зазначила, що необхідність у прийнятті нової редакції районного бюджету на
2021 рік викликана тим, що районною радою було прийняте рішення про
передачу Кременчуцької ЦРЛ в комунальну власність м. Кременчука, а також є
необхідність внести зміни до проєкту даного рішення у зв’язку прийняттям
рішення про спрямування коштів, що надходять від оренди майна, до
загального фонду районного бюджету з тим, щоб мати змогу використовувати
їх на утримання апарату районної ради.
В обговоренні взяли участь:
Тамара КІР’ЯН, депутат Кременчуцької районної ради.
Поцікавилася, чи будуть задоволені, у разі прийняття районного бюджету в
новій редакції, потреби всіх районних рад, що ліквідовуються, мається на увазі
тих установ, з яких вивільняються працівники або які передаються в громади.
Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради.
Зауважив, що навіть з прийняттям даного рішення апарат районної ради буде
забезпечений коштами лише на пару місяців. Стосовно ж забезпечення тих
установ, які передаються в громади, зазначив, що вони повинні фінансуватися з
бюджетів тих громад, до яких їх передано.
Поставив дане питання на голосування за основу, за зміни та в цілому.
Голосували: за – 39, проти – немає, утримався – 3.
Результати поіменного голосування додаються.
УХВАЛИЛИ: Рішення «Про районний бюджет на 2021 рік (нова редакція)»
прийняти більшістю голосів.
17.СЛУХАЛИ: Про затвердження змін до показників районного бюджету
Глобинського району на 2020 рік, внесених згідно розпоряджень голови
Глобинської райдержадміністрації.
Доповідач – Сергій НОРЕНКО, виконувач обов’язків начальника фінансового
відділу Глобинської районної державної адміністрації.
Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради.
За відсутності запитань до доповідача поставив питання на голосування за
основу та в цілому.
Голосували: за – 41, проти – немає, утримався – 3.
Результати поіменного голосування додаються.
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УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження змін до показників районного
бюджету Глобинського району на 2020 рік, внесених згідно розпоряджень
голови Глобинської райдержадміністрації» прийняти більшістю голосів.
18.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання районного бюджету
Глобинського району за 2020 рік.
Доповідач – Сергій НОРЕНКО, виконувач обов’язків начальника фінансового
відділу Глобинської районної державної адміністрації.
Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради.
За відсутності запитань до доповідача поставив питання на голосування за
основу та в цілому.
Голосували: за – 43, проти – немає, утримався – 1.
Результати поіменного голосування додаються.
УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження звіту про виконання районного
бюджету Глобинського району за 2020 рік» прийняти більшістю голосів.
19.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання Семенівського
районного бюджету за 2020 рік.
Доповідач – Людмила МАРКОВА, начальник фінансового управління
Семенівської районної державної адміністрації.
Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради.
Поставив питання на голосування за основу та в цілому.
Голосували: за – 44, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження звіту про виконання Семенівського
районного бюджету за 2020 рік» прийняти одноголосно.
20.СЛУХАЛИ: Про передачу в комунальну власність Семенівської селищної
ради основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, що
знаходяться на балансі Семенівської районної ради.
Доповідач – Сергій ЧИНЧИК, депутат 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 – 44, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
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УХВАЛИЛИ: Рішення «Про передачу в комунальну власність Семенівської
селищної ради основних засобів та інших необоротних матеріальних активів,
що знаходяться на балансі Семенівської районної ради» прийняти одноголосно.
21.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу Кременчуцькій міській раді зі
спільної власності територіальних громад Кременчуцького району майна,
яке обліковується на балансі комунального підприємства «Кременчуцький
районний центр первинної медико-санітарної допомоги».
Доповідач – Владислав КОРМУШИН, керуючий справами виконавчого
апарату Кременчуцької районної ради.
Виступили:
Тетяна ДІХТЯРЕНКО, депутат Кременчуцької районної ради.
Зауважила, що дане питання не розглядалося на спільному засіданні постійних
комісій. Зазначила, що на пленарному засіданні сесії присутні медпрацівники
Кременчуцького РЦ ПМСД, тому запропонувала надати їм слово для виступу,
оскільки наразі постане питання зайнятості працівників саме Великокохнівської
АЗПМС, майно якої даним рішенням планується передати у власність громади
м. Кременчука.
Ганна ГОЛОВЕНСЬКА, завідувачка Великокохнівської АЗПСМ.
Закликала депутатів прийняти виважене рішення по даному питанню, оскільки,
якщо все майно АЗПСМ буде передане в міську громаду, то лікарям не буде на
чому працювати. Наголосила, що в такому випадку відбудеться фактично
роз’єднання лікарів – чого не можна робити, адже якщо від’єднати
Кам’янопотоківську АЗПСМ та Садківську, то автоматично центр ПМСД
перестане існувати, буде розірвано декларації, лікарі залишаться без заробітної
плати, а 15 тис. населення – без медичної допомоги. Зауважила, що для того,
щоб перепідписати знову декларації з пацієнтами потрібно мінімум пів року.
Анна САМОЙЛЮК, Кам’янопотоківський сільський голова.
Закликала депутатів мати повагу до лікарів – якщо забрати майно, в останніх
буде відібране і право працювати, а лікарі в державі на вагу золота.
Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради.
Поставив питання «Про надання згоди на передачу Кременчуцькій міській раді
зі спільної власності територіальних громад Кременчуцького району майна, яке
обліковується на балансі комунального підприємства «Кременчуцький
районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на голосування за
основу та в цілому.
Голосували: за – 26, проти – 8, утрималося – 11.
Результати поіменного голосування додаються.
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УХВАЛИЛИ: Рішення «Про надання згоди на передачу Кременчуцькій міській
раді зі спільної власності територіальних громад Кременчуцького району
майна, яке обліковується на балансі комунального підприємства
«Кременчуцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» не
прийняти.
22.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу бюджетної установи закладу
культури та майна зі спільної власності територіальних громад сіл і селищ
Козельщинського району в комунальну власність Козельщинської селищної
ради.
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 – 45, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
УХВАЛИЛИ: Рішення «Про надання згоди на передачу бюджетної установи
закладу культури та майна зі спільної власності територіальних громад сіл і
селищ Козельщинського району в комунальну власність Козельщинської
селищної ради» прийняти одноголосно.
23.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу індивідуально визначеного
майна зі спільної власності територіальних громад сіл і селищ
Козельщинського району в комунальну власність Козельщинської селищної
ради.
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 – 45, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
УХВАЛИЛИ: Рішення «Про надання згоди на передачу індивідуально
визначеного майна зі спільної власності територіальних громад сіл і селищ
Козельщинського району в комунальну власність Козельщинської селищної
ради» прийняти одноголосно.
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24.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу Комунальної установи
«Об’єднаний трудовий архів сільських і селищних рад Козельщинського
району» та майна зі спільної власності територіальних громад сіл і селищ
Козельщинського району в комунальну власність Козельщинської селищної
ради.
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 – 44, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
УХВАЛИЛИ: Рішення «Про надання згоди на передачу Комунальної установи
«Об’єднаний трудовий архів сільських і селищних рад Козельщинського
району» та майна зі спільної власності територіальних громад сіл і селищ
Козельщинського району в комунальну власність Козельщинської селищної
ради» прийняти одноголосно.
25.СЛУХАЛИ: Про вихід зі складу засновників комунального підприємства
«Кременчуцький центр первинної медико-санітарної допомоги» та надання
згоди на передачу майнового комплексу комунального підприємства
«Кременчуцький центр первинної медико-санітарної допомоги» зі спільної
власності територіальних громад Кременчуцького району.
Доповідач – Владислав КОРМУШИН, керуючий справами виконавчого
апарату Кременчуцької районної ради.
Виступив
Андрій ТАРАСЕНКО, заступник Кам’янопотоківського сільського голови.
Наголосив на тому, що в разі не прийняття даного рішення в такому вигляді,
який запропоновано, то це дійсно буде перший виважений крок депутатів в
інтересах людей.
Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради.
Поставив питання на голосування за основу та в цілому.
Голосували: за – 10, проти – 20, утрималися – 15.
Результати поіменного голосування додаються.
УХВАЛИЛИ: Рішення «Про вихід зі складу засновників комунального
підприємства «Кременчуцький центр первинної медико-санітарної допомоги»
та надання згоди на передачу майнового комплексу комунального підприємства
«Кременчуцький центр первинної медико-санітарної допомоги» зі спільної
власності територіальних громад Кременчуцького району» не прийняти.
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26.СЛУХАЛИ: Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення
(зміни) меж с. Вільна Терешківка Піщанської сільської ради Кременчуцького
району Полтавської області.
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 – 45, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
УХВАЛИЛИ: Рішення «Про погодження проєкту землеустрою щодо
встановлення (зміни) меж с. Вільна Терешківка Піщанської сільської ради
Кременчуцького району Полтавської області» прийняти одноголосно.
27.СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Кременчуцької районної ради
Полтавської області до Агентства місцевих доріг Полтавської області,
Головного управління Національної поліції в Полтавській області,
Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавської обласної ради
щодо ремонту ділянки траси територіального значення Т1736.
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 – 43, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
УХВАЛИЛИ: Рішення «Про звернення депутатів Кременчуцької районної
ради Полтавської області до Агентства місцевих доріг Полтавської області,
Головного управління Національної поліції в Полтавській області, Полтавської
обласної державної адміністрації, Полтавської обласної ради щодо ремонту
ділянки траси територіального значення Т1736» прийняти одноголосно.
28.СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Кременчуцької районної ради
Полтавської області до Полтавської обласної ради щодо передачі зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області до
комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади
індивідуально визначеного майна Полтавського обласного комунального
підприємства «Полтавафарм», яке розташовується в місті Кременчуці.
Доповідач – Радомир СЕРБІН, депутат Кременчуцької районної ради.
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Виступили:
Ольга ВЕЛИЧКО, депутат Полтавської обласної ради.
Повідомила, що наступного дня планується проведення засідання постійної
комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту
населення, на якому буде заслухана доповідь стосовно тієї ситуації, яка
склалася навколо Полтавського обласного комунального підприємства
«Полтавафарм», яке було створене ще 2004 року, протягом кількох років було
доволі прибутковим, але, починаючи з 2016 року щорічно зазнавало великих
збитків, що і призвело фактично до банкрутства підприємства – борги в сумі
майже 100 млн грн і залишених всього 30 представництв в області замість 400,
які раніше працювали. Наголосила на важливості збереження закладів даної
мережі, адже вони єдині в регіоні, що мають ліцензію на торгівлю
наркотичними знеболювальними для онкохворих, психотропними лікарськими
засобами та прекурсорами і забезпечують лікувально-профілактичні заклади та
населення міст Кременчука, Горішні Плавні та новоствореного Кременчуцького
району. Закликала депутатів підтримати дане рішення і надати можливість
Кременчуцькій громаді утримувати дані аптеки.
Володимир ОНИЩЕНКО, депутат Кременчуцької районної ради.
Зауважив, що підхід до прийняття рішень, які стосуються лікувальних закладів,
повинен бути виваженим, спокійним та без емоцій, попри те, що наразі держава
багато функцій передала громадам, але, на превеликий жаль, не підкріпила це
на законодавчому рівні, мається на увазі, перш за все, у плані фінансів.
Стосовно ж аптечних закладів, про які йдеться у проєкті рішення, зазначив, що
свого часу депутати обласної ради не дозволили приватизувати підприємство
«Полтавафарм», але час показав, що комунальним аптекам дуже важко
виживати в конкуренції з приватними – це може бути реальним лише за умови
постійного фінансування з бюджету, що і може забезпечити, на його думку,
Кременчуцька громада.
Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради.
Поставив питання на голосування за основу та в цілому.
Голосували: за – 44, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
УХВАЛИЛИ: Рішення «Про звернення депутатів Кременчуцької районної
ради Полтавської області до Полтавської обласної ради щодо передачі зі
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області
до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади
індивідуально визначеного майна Полтавського обласного комунального
підприємства «Полтавафарм», яке розташовується в місті Кременчуці»
прийняти одноголосно.
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29.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу Глобинській міській раді
рухомого майна, що перебуває на балансі Глобинського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Доповідач – Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької
районної ради.
Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради.
Поставив питання на голосування за основу та в цілому.
Голосували: за – 44, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
УХВАЛИЛИ: Рішення «Про надання згоди на передачу Глобинській міській
раді рухомого майна, що перебуває на балансі Глобинського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» прийняти одноголосно.
30.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу зі спільної власності
територіальних громад Глобинського району майна юридичної особи
публічного права Територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Глобинської районної державної адміністрації в
комунальну власність Глобинської міської територіальної громади.
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 – 44, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
УХВАЛИЛИ: Рішення «Про надання згоди на передачу зі спільної власності
територіальних громад Глобинського району майна юридичної особи
публічного права Територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Глобинської районної державної адміністрації в
комунальну власність Глобинської міської територіальної громади» прийняти
одноголосно.
31.СЛУХАЛИ: Про вихід зі складу засновників комунальної установи «Центр
професійного розвитку педагогічних працівників» Глобинської районної
ради Полтавської області (код ЄДРПОУ 43849892).
Доповідач – Владислав КОРМУШИН, керуючий справами виконавчого
апарату Кременчуцької районної ради.
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Виступили:
Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради.
Зазначив, що розгляд даного проєкту рішення був ініційований Глобинською
районною державною адміністрацією.
Наталія ВЕЛИЧКО, голова Глобинської районної державної адміністрації.
У відповідь на запитання, чи не буде заперечень з боку Глобинської громади,
до якої планується передати даний заклад, запевнила, що громада
погоджується, адже наразі іншого виходу немає – в умовах проведення
реформи в державі всі заклади чи установи повинні бути передані в громади.
Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради.
Поставив питання «Про вихід зі складу засновників комунальної установи
«Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Глобинської
районної ради Полтавської області (код ЄДРПОУ 43849892)» на голосування за
основу та в цілому.
Голосували: за – 43, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
УХВАЛИЛИ: Рішення «Про вихід зі складу засновників комунальної установи
«Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Глобинської
районної ради Полтавської області (код ЄДРПОУ 43849892)» прийняти
одноголосно.
32.СЛУХАЛИ: Про вихід зі складу засновників комунального закладу
«Глобинська централізована бібліотечна система» (код ЄДРПОУ 02136488).
Доповідач – Владислав КОРМУШИН, керуючий справами виконавчого
апарату Кременчуцької районної ради.
Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради.
За відсутності запитань до доповідача поставив питання «Про вихід зі складу
засновників комунального закладу «Глобинська централізована бібліотечна
система» (код ЄДРПОУ 02136488)» на голосування за основу та в цілому.
Голосували: за – 43, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
УХВАЛИЛИ: Рішення «Про вихід зі складу засновників комунального закладу
«Глобинська централізована бібліотечна система» (код ЄДРПОУ 02136488)»
прийняти одноголосно.
Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради.
Запропонував повернутися до розгляду двох питань, рішення по яких не були
прийняті: «Про надання згоди на передачу Кременчуцькій міській раді зі
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спільної власності територіальних громад Кременчуцького району майна, яке
обліковується на балансі комунального підприємства «Кременчуцький
районний центр первинної медико-санітарної допомоги» та «Про вихід зі
складу засновників комунального підприємства «Кременчуцький центр
первинної медико-санітарної допомоги» та надання згоди на передачу
майнового комплексу комунального підприємства «Кременчуцький центр
первинної медико-санітарної допомоги» зі спільної власності територіальних
громад Кременчуцького району».
Виступили:
Дмитро КОЛОТЄВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької районної ради.
Підтримав пропозицію голови районної ради, зазначивши, що це нагальні
питання, оскільки йдеться про долю комунального закладу, мається на увазі
його утримання, та про людей, які там працюють.
Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради.
Запропонував проголосувати за те, щоб повторно розглянути питання «Про
надання згоди на передачу Кременчуцькій міській раді зі спільної власності
територіальних громад Кременчуцького району майна, яке обліковується на
балансі комунального підприємства «Кременчуцький районний центр
первинної медико-санітарної допомоги».
Голосували – прийнято більшістю голосів (28)
Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради.
Запропонував проголосувати за те, щоб повторно розглянути питання «Про
вихід зі складу засновників комунального підприємства «Кременчуцький центр
первинної медико-санітарної допомоги» та надання згоди на передачу
майнового комплексу комунального підприємства «Кременчуцький центр
первинної медико-санітарної допомоги» зі спільної власності територіальних
громад Кременчуцького району».
Голосували – прийнято більшістю голосів (34)
СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу Кременчуцькій міській раді зі
спільної власності територіальних громад Кременчуцького району майна, яке
обліковується на балансі комунального підприємства «Кременчуцький
районний центр первинної медико-санітарної допомоги.
В обговоренні взяли участь:
Андрій ТАРАСЕНКО, заступник Кам’янопотоківського сільського голови.
Зазначив, що у статуті центру ПМСД прописано, що матеріальною базою
даного закладу є майно СІЛ – не селищ і не міст, тому навіть, якщо керівництво
м. Кременчука вважає, що, приєднавши Потоківську сільську раду, має такі ж
права, як і інші сільські ради, то помиляється, адже частка Потоківської
сільської ради, пропорційно до кількості населення, є досить малою у майні
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спільної власності. Зауважив, що в проєктах рішень, які розглядаються, немає
ніякого обґрунтованого підходу до поділу майна спільної власності, який
базується на певних критеріях. Нагадав, що Кам’янопотоківська сільська рада
неодноразово зверталася до районної ради з проханням передати у її власність
центр ПМСД, але питання не розглядалося, у той час, як на рішення міської
ради, у якому навіть не містився перелік майна, відразу ж була реакція –
питання винесене на розгляд сесії. Наголосив на тому, що питання долі РЦ
ПМСД взагалі потрібно було вирішити ще до 1 січня, а не спекулювати наразі
на тому, хто буде утримувати заклад.
Ольга УСАНОВА, депутат Полтавської обласної ради.
Повідомила, що напередодні сесією Кременчуцької міської ради було прийняте
рішення щодо надання згоди на прийняття майна РЦ ПМСД, яке знаходиться у
Великокохнівській амбулаторії, у власність Кременчуцької громади. Зазначила,
що це було зроблено у відповідності до чинного законодавства, оскільки дана
амбулаторія знаходиться в приміщенні центральної районної лікарні і
обслуговує переважно мешканців міста, тому і логічним є передати майно даної
АЗПСМ саме у власність міської громади. Запевнила, що амбулаторія
продовжуватиме працювати та обслуговувати те населення, яке до цього
обслуговувала, – усі лікарі залишаться на своїх місцях.
Андрій ТАРАСЕНКО, заступник Кам’янопотоківського сільського голови.
Звернув увагу на те, що для функціонування будь-якого центру ПМСД
законодавством встановлені мінімальні вимоги до матеріально-технічної бази,
за умови наявності яких може працювати даний заклад, а якщо зараз віддати
основу цієї бази в одну громаду, а саму юридичну особу в іншу, то остання
просто не зможе функціонувати, бо не буде відповідати ніяким нормам,
встановленим законодавством, тобто відбираючи майно Великокохнівської
АЗПСМ у центру ПМСД, фактично міська громада залишає центр без
можливості здійснювати медичну практику.
Леонід

КУЧЕРЕНКО,

виконувач обов’язків директора комунального
підприємства «Кременчуцький районний центр
первинної медико-санітарної допомоги».
Зазначив, що районний центр ПМСД не має свого приміщення – усі
приміщення, де останній проводить свою діяльність, знаходяться в оренді,
майно ж придбане за рахунок районного бюджету та Світового банку, мається
на увазі тренінговий центр вартістю близько 600 тис. грн. Наголосив, що якщо
поділ майна відбудеться так, як запропоновано проєктами рішень, то центр
ПМСД втратить можливість існувати як районний центр, адже левова частка
підписаних декларацій – це декларації з пацієнтами Великокохнівської
АЗПСМ, і якщо будуть розірвані з ними декларації, то відповідно до критеріїв
не вистачить кількості пацієнтів для функціонування центру ПМСД у якості
районного, а також не будуть забезпечені ліцензійні умови, одним із пунктів
яких і є наявність певної матеріально-технічної бази, тому якщо вилучити
28

частину майна, то це призведе до того, що медичний заклад не виконає
ліцензійні умови.
Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької районної ради.
Зауважив, що в Кременчуцькому районі до останнього часу існували два
центри ПМСД – Пришибський та Кременчуцький, і всі ОТГ та Білецьківська
сільська рада вже давно перейшли на обслуговування у Пришибський центр
ПМСД, бо районний центр працював недостатньо добре, про що неодноразово
висловлювалися громади, і Білецьківська, в першу чергу. Зазначив, що при
поділі майна враховувалися звернення всіх громад.
Анна САМОЙЛЮК, Кам’янопотоківський сільський голова.
Повідомила, що з того часу, як Кам’янопотоківська та Білецьківська сільські
ради стали об’єднаною громадою, на сесіях останньої неодноразово
розглядалося питання подальшого функціонування районного центру ПМСД,
який є надбудовою над ФАПами та амбулаторіями, роботу яких фактично
забезпечують лікарі первинної ланки, підписуючи декларації з пацієнтами.
Наголосила на тому, що всі лікарі районного центру ПМСД, незалежно від
того, в якій АЗПСМ чи ФАПі вони працюють, є нероздільним колективом
даного центру.
Яна КУЛЬЧИНСЬКА, депутат Кременчуцької районної ради.
Запропонувала оголосити на кілька днів перерву в роботі сесії, щоб розібратися
з даним питанням, провести засідання профільних комісій.
Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради.
Поставив на голосування питання «Про надання згоди на передачу
Кременчуцькій міській раді зі спільної власності територіальних громад
Кременчуцького району майна, яке обліковується на балансі комунального
підприємства «Кременчуцький районний центр первинної медико-санітарної
допомоги».
Голосували: за – 32, проти – 8, утрималися – 4.
Результати поіменного голосування додаються.
УХВАЛИЛИ: Рішення «Про надання згоди на передачу Кременчуцькій міській
раді зі спільної власності територіальних громад Кременчуцького району
майна, яке обліковується на балансі комунального підприємства
«Кременчуцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
прийняти більшістю голосів.
СЛУХАЛИ: «Про вихід зі складу засновників комунального підприємства
«Кременчуцький центр первинної медико-санітарної допомоги» та надання
згоди на передачу майнового комплексу комунального підприємства
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«Кременчуцький центр первинної медико-санітарної допомоги» зі спільної
власності територіальних громад Кременчуцького району».
Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради.
Поставив на голосування за основу питання «Про вихід зі складу засновників
комунального підприємства «Кременчуцький центр первинної медикосанітарної допомоги» та надання згоди на передачу майнового комплексу
комунального підприємства «Кременчуцький центр первинної медикосанітарної допомоги» зі спільної власності територіальних громад
Кременчуцького району».
Голосували: за – 43, проти – немає, утримався – 1.
Результати поіменного голосування додаються.
Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради.
Запропонував проголосувати за зміну до даного проєкту рішення, яка
стосується назви проєкту та якою пропонується викласти останню в наступній
редакції: «Про вихід зі складу засновників комунального підприємства
«Кременчуцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» та
надання згоди на передачу в комунальну власність Кам’янопотоківської
сільської ради майна, закріпленого за структурними підрозділами
комунального підприємства «Кременчуцький районний центр первинної
медико-санітарної допомоги».
Голосували: за – 43, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради.
Запропонував проголосувати за зміну до даного проєкту рішення, яка
стосується викладення п.3 останнього в наступній редакції: «Передати зі
спільної власності територіальних громад Кременчуцького району Полтавської
області у власність Кам’янопотоківської сільської ради Кременчуцького району
Полтавської області комунальне підприємство «Кременчуцький районний
центр первинної медико-санітарної допомоги» з усіма активами, пасивами
балансу, штатною чисельністю та майном, закріпленим за його структурними
підрозділами, розташованими на території Кам’янопотоківської сільської ради,
згідно з переліком (Додаток 1)», а також доповнення проєкту рішення
відповідним додатком.
Голосували: за – 44, проти – немає, утримався – немає.
Результати поіменного голосування додаються.
Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради.
Запропонував проголосувати в цілому по питанню «Про вихід зі складу
засновників комунального підприємства «Кременчуцький районний центр
первинної медико-санітарної допомоги» та надання згоди на передачу в
комунальну власність Кам’янопотоківської сільської ради майна, закріпленого
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