
 1 

КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 

П Р О Т О К О Л 

пленарного засідання п’ятої сесії восьмого скликання 

 

18  лютого  2021р.                                                                           м. Кременчук 

 

Всього депутатів – 54 особи 

Присутні на сесії – 43 особи  

 

Запрошені на сесію: доповідачі з питань порядку денного, 

представники апарату районної ради, 

представники засобів масової інформації. 

 

Всього запрошених – 15 осіб 

Прибуло на сесію – 12 осіб  

 

Засідання проводив голова Кременчуцької районної ради Антон САМАРКІН. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Відкрив пленарне засідання п’ятої сесії восьмого скликання. Зазначив, що до 

проєкту порядку денного сесії включено п’ять питань, які відповідно до Закону 

України витримали десятиденний термін оприлюднення та були рекомендовані 

спільним засіданням постійних комісій районної ради, що відбулися 

15.02.2021р., 16.02.2021р., та засіданнями постійної комісії з питань бюджету, 

соціально-економічного розвитку, регуляторної політики та інвестиційної 

діяльності, які відбулися 15.02.2021р. та 18.02.2021р., до розгляду сесією:  

1.  Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2020 рік. 

2. Про розподіл між бюджетами залишків коштів, що утворилися на 01 січня 

2021 року. 

3. Про внесення змін до показників районного бюджету на 2021 рік (нової 

редакції). 

4. 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. 

5. Про затвердження переліків першого та другого типів об’єктів оренди 

комунального майна. 

Запропонував проголосувати за порядок денний п’ятої сесії, взявши його за 

основу. 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

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 п’ятої сесії додаткові питання. 
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Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного сесії питання «Про 

затвердження Програми забезпечення виконання Кременчуцькою районною 

державною адміністрацією власних та делегованих їй Кременчуцькою 

районною радою повноважень на 2021 – 2022 роки». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного сесії питання «Про 

затвердження звіту про виконання районного бюджету Козельщинського 

району за 2020 рік». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного сесії питання «Про 

внесення змін до складу комісії з реорганізації Козельщинської районної ради 

Полтавської області шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради 

Полтавської області». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного сесії питання «Про 

ліквідацію юридичної особи «Відділ управління майном комунальної власності 

району» Глобинської районної ради Полтавської області». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного сесії питання «Про 

ліквідацію юридичної особи «Глобинська районна виборча комісія Полтавської 

області». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного сесії питання «Про 

ліквідацію юридичної особи «Семенівська районна виборча комісія 

Полтавської області». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного сесії питання «Про 

ліквідацію юридичної особи «Козельщинська районна виборча комісія 

Полтавської області». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного сесії питання «Про 

внесення змін до рішення від 27 січня 2021р. «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)». 

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

внесення змін до рішення від 27 січня 2021р. «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 

внесення змін до рішення від 27 січня 2021р. «Про вихід зі складу засновників 

комунального закладу «Глобинська централізована бібліотечна система» (код 

ЄДРПОУ 02136488)». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного сесії питання «Про 

внесення змін до рішення від 27 січня 2021р. «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)». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Вніс пропозицію включити додатково до порядку денного сесії питання «Про 

внесення змін до рішення від 27 січня 2021р. «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)». 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

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

внести зміни в порядок розгляду питань. Також повідомив, що до районної 

ради зранку надійшов лист Кременчуцької районної державної адміністрації 

щодо відкликання двох проєктів рішень: «Про розподіл між бюджетами 

залишків коштів, що утворилися на 01 січня 2021 року» та «Про внесення змін 

до показників районного бюджету на 2021 рік (нової редакції)», 

запропонувавши залишити дані питання в порядку денному сесії та розглянути 

їх останніми. 

Поставив на голосування проєкт порядку денного зі змінами та в цілому. 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

Прийнятий порядок денний 

1. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету Козельщинського 

району за 2020 рік. 
Доповідач – Алла СОКОЛОГОРСЬКА, голова комісії з 

реорганізації фінансового відділу Козельщинської районної 

державної адміністрації. 
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2. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2020 рік. 
Доповідач – Ольга БОНДАРЕНКО, виконувач обов’язків 

начальника фінансового відділу Кременчуцької районної 

державної адміністрації. 

3. 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 – Владислав КОРМУШИН, керуючий справами 

виконавчого апарату Кременчуцької районної ради. 

4. Про затвердження переліків першого та другого типів об’єктів оренди 

комунального майна. 
Доповідач – Владислав КОРМУШИН, керуючий справами 

виконавчого апарату Кременчуцької районної ради. 

5. Про внесення змін до складу комісії з реорганізації Козельщинської районної 

ради Полтавської області шляхом приєднання до Кременчуцької районної 

ради Полтавської області. 
Доповідач – Владислав КОРМУШИН, керуючий справами 

виконавчого апарату Кременчуцької районної ради. 

6. Про ліквідацію юридичної особи «Відділ управління майном комунальної 

власності району» Глобинської районної ради Полтавської області. 
Доповідач – Владислав КОРМУШИН, керуючий справами 

виконавчого апарату Кременчуцької районної ради. 

7. Про ліквідацію юридичної особи «Глобинська районна виборча комісія 

Полтавської області». 
Доповідач – Владислав КОРМУШИН, керуючий справами 

виконавчого апарату Кременчуцької районної ради. 

8. Про ліквідацію юридичної особи «Семенівська районна виборча комісія 

Полтавської області». 
Доповідач – Владислав КОРМУШИН, керуючий справами 

виконавчого апарату Кременчуцької районної ради. 

9. Про ліквідацію юридичної особи «Козельщинська районна виборча комісія 

Полтавської області». 
Доповідач – Владислав КОРМУШИН, керуючий справами 

виконавчого апарату Кременчуцької районної ради. 

10. Про внесення змін до рішення від 27 січня 2021р. «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 – Владислав КОРМУШИН, керуючий справами 

виконавчого апарату Кременчуцької районної ради. 

11. Про внесення змін до рішення від 27 січня 2021р. «Про вихід зі складу 

засновників комунальної установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Глобинської районної ради Полтавської області 

(код ЄДРПОУ 43849892)». 
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Доповідач – Владислав КОРМУШИН, керуючий справами 

виконавчого апарату Кременчуцької районної ради. 

12. Про внесення змін до рішення від 27 січня 2021р. «Про вихід зі складу 

засновників комунального закладу «Глобинська централізована бібліотечна 

система» (код ЄДРПОУ 02136488)». 
Доповідач – Владислав КОРМУШИН, керуючий справами 

виконавчого апарату Кременчуцької районної ради. 

13. Про внесення змін до рішення від 27 січня 2021р. «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)». 
Доповідач – Владислав КОРМУШИН, керуючий справами 

виконавчого апарату Кременчуцької районної ради. 

14. Про внесення змін до рішення від 27 січня 2021р. «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 – Владислав КОРМУШИН, керуючий справами 

виконавчого апарату Кременчуцької районної ради. 

15. Про затвердження Програми забезпечення виконання Кременчуцькою 

районною державною адміністрацією власних та делегованих їй 

Кременчуцькою районною радою повноважень на 2021 – 2022 роки. 
Доповідач – Ольга БОНДАРЕНКО, виконувач обов’язків 

начальника фінансового відділу Кременчуцької районної 

державної адміністрації. 

16. Про розподіл між бюджетами залишків коштів, що утворилися на 01 січня 

2021 року. 
Доповідач – Ольга БОНДАРЕНКО, виконувач обов’язків 

начальника фінансового відділу Кременчуцької районної 

державної адміністрації. 

17. Про внесення змін до показників районного бюджету на 2021 рік (нової 

редакції). 
Доповідач – Ольга БОНДАРЕНКО, виконувач обов’язків 

начальника фінансового відділу Кременчуцької районної 

державної адміністрації. 

18. Різне. 

 

Виступив 

Владислав МІЗІН, депутат Кременчуцької районної ради. 

Озвучив депутатський запит: «Голові Кременчуцької районної ради Антону 

САМАРКІНУ. До мене, як до депутата Кременчуцької районної ради, 

звернулися мешканці с. Кам’яні Потоки, с. Семенівка та інших сіл 

Кременчуцького району щодо нерозчищення від снігу та заметів доріг 

сполучення за межами міста Кременчука в межах району, адже пересування 
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такими дорогами є вкрай складним, і це посилює аварійні ситуації та наражає 

на небезпеку учасників дорожнього руху. Мешканці району наголошують на 

необхідності негайного прибирання снігу й заметів з доріг та проведення 

протиожеледних заходів, адже від цього напрямý залежить оперативність у 

роботі служб надання екстреної медичної допомоги, пожежно-рятувальної 

служби, служби ДСНС, аварійних служб газо-, тепло-, водопостачання та 

водовідведення. Враховуючи викладене вище та зважаючи на нагальність 

питання очищення доріг районного значення, прошу Вас терміново зібрати 

оперативний штаб, заслухати відповідальних за утримання доріг про проведену 

роботу, дати доручення відповідним службам щодо очищення доріг від снігу та 

заметів.» 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької районної ради. 

Поцікавився у виступаючого, які саме служби, на його думку, потрібно 

залучити до вирішення даного питання, адже це питання не належить до 

повноважень районної ради. 

 

Владислав МІЗІН, депутат Кременчуцької районної ради. 

Зазначив на необхідності залучити осіб, які відповідальні за розчищення доріг 

від снігу між селами району та в самих селах, оскільки склалася така ситуація, 

коли люди з цим питанням звертаються до Агентства місцевих доріг, яке, у 

свою чергу, перенаправляє запитувачів на місця – крайніх не знайдеш. 

Наголосив на доцільності термінового вирішення даного питання, адже погодні 

умови наразі є досить несприятливими.  

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Поставив на голосування депутатський запит депутата Владислава МІЗІНА. 

Голосували – підтримано одноголосно. 

 

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 доповіді по питаннях, що стосуються розподілу залишків 

бюджетних коштів та внесення змін до показників районного бюджету – до 10 

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 2 з половиною години з перервою. 

Голосували – прийнято одноголосно. 

 

1.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання районного бюджету 

Козельщинського району за 2020 рік. 

Доповідач – Алла СОКОЛОГОРСЬКА, голова комісії з реорганізації 

фінансового відділу Козельщинської районної державної 

адміністрації. 
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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, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження звіту про виконання районного 

бюджету Козельщинського району за 2020 рік» прийняти одноголосно. 

 

 

2.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 

2020 рік. 

Доповідач – Ольга БОНДАРЕНКО, виконувач обов’язків 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 – 43, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження звіту про виконання районного 

бюджету за 2020 рік» прийняти одноголосно. 

 

 

3.СЛУХАЛИ: 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 – Владислав КОРМУШИН, керуючий справами виконавчого 

апарату Кременчуцької районної ради. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача та, зазначивши, що дане питання було 

зняте з розгляду на попередній сесії через неузгодженість щодо поділу майна 

між Градизькою селищною та Глобинською міською радами, і оскільки наразі 

всі спірні питання між останніми вирішені, поставив дане питання на 

голосування за основу. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Зауважив, що   до   даного   проєкту  рішення  є  незначні  правки, які необхідно 
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внести в додаток, і поставив на голосування дане питання зі змінами та в 

цілому. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «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» прийняти одноголосно. 

 

 

4.СЛУХАЛИ: Про затвердження переліків першого та другого типів об’єктів 

оренди комунального майна. 

Доповідач – Владислав КОРМУШИН, керуючий справами виконавчого 

апарату Кременчуцької районної ради. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Зауваживши, що дане питання також розглядається повторно, та за 

пропозицією депутатів поставив його на голосування за основу. 

Голосували: за – 42, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Зазначив, що до проєкту рішення надійшли зміни – пропонується назву 

рішення викласти в наступній редакції: «Про затвердження переліків першого 

та другого типу об’єктів оренди майна комунальної власності» та поставив на 

голосування дані зміни. 

Голосували: за – 41, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Поставив питання на голосування в цілому. 

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

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження переліків першого та другого типу 

об’єктів оренди майна комунальної власності» прийняти одноголосно. 

 

 

5.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу комісії з реорганізації 

Козельщинської районної ради Полтавської області шляхом приєднання до 

Кременчуцької районної ради Полтавської області. 

Доповідач – Владислав КОРМУШИН, керуючий справами виконавчого 

апарату Кременчуцької районної ради. 
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Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Зазначивши, що внесення змін до складу комісії, про яку йдеться, викликане 

тим, що її членом був керуючий справами виконавчого апарату Козельщинської 

районної ради, який звільнився з посади в кінці січня, поставив питання на 

голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 41, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про внесення змін до складу комісії з реорганізації 

Козельщинської районної ради Полтавської області шляхом приєднання до 

Кременчуцької районної ради Полтавської області» прийняти одноголосно. 

 

 

6.СЛУХАЛИ: Про ліквідацію юридичної особи «Відділ управління майном 

комунальної власності району» Глобинської районної ради Полтавської 

області. 

Доповідач – Владислав КОРМУШИН, керуючий справами виконавчого 

апарату Кременчуцької районної ради. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Зауваживши, що прийняття даного рішення і так відбувається дещо із 

запізненням, адже людей уже з відділу управління майном звільнено, проте 

рішення про ліквідацію все одно потрібно приймати, та за відсутності запитань 

до доповідача поставив дане питання на голосування за основу. 

Голосували: за – 40, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Повідомив, що до даного проєкту рішення надійшли зміни – пропонується 

пункт 3 викласти в наступній редакції: «Голові районної ради створити комісію 

з ліквідації юридичної особи «Відділ управління майном комунальної власності 

району» Глобинської районної ради Полтавської області та визначити її склад». 

Поставив на голосування запропоновану зміну. 

Голосували: за – 40, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Запропонував проголосувати да даний проєкт рішення в цілому. 

Голосували: за – 40, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про ліквідацію юридичної особи «Відділ управління 

майном комунальної власності району» Глобинської районної ради Полтавської 

області» прийняти одноголосно. 
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7.СЛУХАЛИ: Про ліквідацію юридичної особи «Глобинська районна виборча 

комісія Полтавської області». 

Доповідав 

Владислав КОРМУШИН, керуючий справами виконавчого апарату 

Кременчуцької районної ради. 

Зазначив, що до даного проєкту рішення, рівно, як і до двох наступних, що 

розглядатимуться, потрібно внести зміни, які полягають у необхідності 

створення комісії з ліквідації юридичної особи розпорядженням голови 

районної ради, а не рішенням сесії з метою більш ефективної роботи апарату 

ради та ліквідатора – пропонується пункт 3 рішення викласти в наступній 

редакції: «Голові районної ради створити комісію з ліквідації юридичної особи 

«Глобинська районна виборча комісія Полтавської області» та визначити її 

склад». 

 

Виступив 

Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ, начальник юридичного відділу Кременчуцької 

районної ради. 

Підтримав сказане доповідачем, зауваживши, що склад комісії може 

змінюватися неодноразово у зв’язку зі звільненням з посад членів останніх, і 

потрібно буде кожного разу чекати рішення сесії у той час, як комісія повинна 

працювати в повному складі. У підтвердження навів приклад того, що 

відбулося в комісії з реорганізації Козельщинської районної ради, коли 

керуючий справами Козельщинської районної ради звільнився з посади ще 26 

січня, а рішення щодо внесення змін до складу комісії прийнято лише зараз, 

тобто комісія майже місяць не могла повноцінно працювати. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Поставив питання на голосування за основу. 

Голосували: за – 40, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Поставив на голосування запропоновані до проєкту рішення зміни. 

Голосували: за – 38, проти – немає, утрималися – 3. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Запропонував проголосувати за даний проєкт рішення в цілому. 

Голосували: за – 38, проти – немає, утрималися – 2. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про ліквідацію юридичної особи «Глобинська районна 

виборча комісія Полтавської області» прийняти більшістю голосів. 
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8.СЛУХАЛИ: Про ліквідацію юридичної особи «Семенівська районна виборча 

комісія Полтавської області». 

Доповідач – Владислав КОРМУШИН, керуючий справами виконавчого 

апарату Кременчуцької районної ради. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Поставив питання на голосування за основу. 

Голосували: за – 40, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Поставив на голосування запропоновані до проєкту рішення зміни. 

Голосували: за – 38, проти – немає, утрималися – 2. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Запропонував проголосувати за даний проєкт рішення в цілому. 

Голосували: за – 40, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про ліквідацію юридичної особи «Семенівська 

районна виборча комісія Полтавської області» прийняти більшістю голосів. 

 

 

9.СЛУХАЛИ: Про ліквідацію юридичної особи «Козельщинська районна 

виборча комісія Полтавської області». 

Доповідач – Владислав КОРМУШИН, керуючий справами виконавчого 

апарату Кременчуцької районної ради. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Поставив питання на голосування за основу. 

Голосували: за – 40, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Поставив на голосування запропоновані до проєкту рішення зміни. 

Голосували: за – 38, проти – немає, утрималися – 2. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Запропонував проголосувати за даний проєкт рішення в цілому. 

Голосували: за – 38, проти – немає, утрималися – 2. 

Результати поіменного голосування додаються. 
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УХВАЛИЛИ: Рішення «Про ліквідацію юридичної особи «Козельщинська 

районна виборча комісія Полтавської області» прийняти більшістю голосів. 

 

 

10.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення від 27 січня 2021р. «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 – Владислав КОРМУШИН, керуючий справами виконавчого 

апарату Кременчуцької районної ради. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Зазначивши, що прийняття даного рішення, так само, як і наступних чотирьох, 

необхідне у зв’язку зі зверненням Глобинської міської ради щодо внесення на 

вимогу реєстраторів змін у формулювання окремих пунктів рішень районної 

ради попередньої сесії, та за відсутності запитань до доповідача поставив 

питання на голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 40, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про внесення змін до рішення від 27 січня 2021р. 

«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 внесення змін до рішення від 27 січня 2021р. «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. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив дане питання на голосування за 

основу та в цілому. 

Голосували: за – 40, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про внесення змін до рішення від 27 січня 2021р. 

«Про вихід зі складу засновників комунальної установи «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Глобинської районної ради Полтавської 

області (код ЄДРПОУ 43849892)» прийняти одноголосно. 
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12.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення від 27 січня 2021р. «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 дане питання на голосування за 

основу та в цілому. 

Голосували: за – 40, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про внесення змін до рішення від 27 січня 2021р. 

«Про вихід зі складу засновників комунального закладу «Глобинська 

централізована бібліотечна система» (код ЄДРПОУ 02136488)» прийняти 

одноголосно. 

 

 

13.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення від 27 січня 2021р. «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)». 

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 – 39, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про внесення змін до рішення від 27 січня 2021р. 

«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. 

 

 

14.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення від 27 січня 2021р. «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)». 
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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 – 41, проти – немає, утримався – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про внесення змін до рішення від 27 січня 2021р. 

«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. 

 

 

15.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми забезпечення виконання 

Кременчуцькою районною державною адміністрацією власних та 

делегованих їй Кременчуцькою районною радою повноважень на 2021 – 

2022 роки. 

Доповідала 

Ольга БОНДАРЕНКО, виконувач обов’язків начальника фінансового відділу 

Кременчуцької районної державної адміністрації. 

Повідомила, що даним проєктом рішення пропонувалося на виконання 

Програми забезпечення виконання Кременчуцькою районною державною 

адміністрацією власних та делегованих їй Кременчуцькою районною радою 

повноважень виділити 405 тис. грн, але рішенням постійної комісії районної 

ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, регуляторної 

політики та інвестиційної діяльності рекомендовано зменшити дану суму до 15 

тис. 800 грн – виділити кошти на оплату інтернету (3 тис. грн), послуг зв’язку 

(4 тис. 800 грн) та програмного забезпечення IAC «LOGICA» для фінансового 

відділу РДА (8 тис. грн). Зауважила, що комісія була проти виділення коштів на 

відшкодування оплати послуг з охорони: борг за минулий рік та на розрахунок 

у поточному році, зазначивши, що з державного бюджету кошти на оплату 

послуг з охорони не передбачені – лише з місцевого бюджету: кошти на оплату 

послуг з охорони приміщення плануються як видатки районної ради, 

райдержадміністрація відшкодовує останні, тобто кошти повертаються назад до 

районного бюджету. 

 

В обговоренні взяли участь: 

Марія ІВАНЧЕНКО, депутат Кременчуцької районної ради,  

Як голова постійної комісії районної ради з питань бюджету, соціально-

економічного розвитку, регуляторної політики та інвестиційної діяльності 

зазначила, що особисто була проти виділення райдержадміністрації коштів на 

оплату послуг з охорони приміщення, оскільки якщо виділити дані кошти РДА 
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на відшкодування районній раді витрат з охорони, забравши їх з районного 

бюджету, то в самої районної ради для початку взагалі не вистачить коштів, 

щоб замовити дані послуги, окрім того, 175 тис. грн з даної суми – це борг РДА 

перед районною радою за минулий рік, тому рекомендацією комісії було не 

виділяти кошти райдержадміністрації на охорону приміщення. 

 

Володимир ОНИЩЕНКО, депутат Кременчуцької районної ради. 

Зазначив, що в такому випадку районній державній адміністрації необхідно 

ставити перед вище стоячими органами в області питання стосовно погашення 

свого боргу перед районною радою. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Поставив питання «Про затвердження Програми забезпечення виконання 

Кременчуцькою районною державною адміністрацією власних та делегованих 

їй Кременчуцькою районною радою повноважень на 2021 – 2022 роки» на 

голосування за основу. 

Голосували: за – 38, проти – немає, утрималися – 3. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Запропонував проголосувати за зміни до проєкту рішення, які стосуються 

зменшення суми, що виділяється РДА на виконання заходів даної програми. 

Голосували: за – 38, проти – немає, утрималися – 3. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Поставив питання «Про затвердження Програми забезпечення виконання 

Кременчуцькою районною державною адміністрацією власних та делегованих 

їй Кременчуцькою районною радою повноважень на 2021 – 2022 роки» на 

голосування в цілому. 

Голосували: за – 39, проти – немає, утрималися – 2. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження Програми забезпечення виконання 

Кременчуцькою районною державною адміністрацією власних та делегованих 

їй Кременчуцькою районною радою повноважень на 2021 – 2022 роки» 

прийняти більшістю голосів. 

 

Виступив 

Сергій ЧИНЧИК, депутат Кременчуцької районної ради. 

Як голова постійної комісії районної ради з питань самоврядування, 

адміністративно-територіального устрою, депутатської діяльності та етики, 

законності, правопорядку та боротьби з корупцією повідомив, що перед 

пленарним засіданням відбулося засідання комісії, на якому був розглянутий 

проєкт рішення, підготовлений за зверненням Піщанської сільської ради, «Про 
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вихід зі складу засновників юридичної особи госпрозрахункового проектно-

виробничого архітектурно-планувального бюро при головному архітекторові 

району та надання згоди на передачу Піщанській сільській раді всіх прав та 

повноважень засновника», та рекомендований до включення додатковим 

питанням до порядку денного п’ятої сесії. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Зазначив, що ще дуже багато є об’єктів для передачі в громади, тому, на його 

думку, немає необхідності так поспішати, і можна, вивчивши дане питання, 

винести його на розгляд наступної сесії. 

 

У РОБОТІ СЕСІЇ ОГОЛОШЕНО ПЕРЕРВУ 

 

ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ 

 

 

16.СЛУХАЛИ: Про розподіл між бюджетами залишків коштів, що утворилися 

на 01 січня 2021 року. 

Доповідала 

Ольга БОНДАРЕНКО, виконувач обов’язків начальника фінансового відділу 

Кременчуцької районної державної адміністрації. 

Зазначила, що згідно пункту 62 V розділу «Прикінцевих та перехідних 

положень» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі 

змінами) залишки коштів (у тому числі боргові зобов’язання), що утворилися на 

кінець бюджетного періоду на рахунках районних бюджетів ліквідованих 

районів, перераховуються одночасно до районного бюджету новоутвореного 

району, бюджету територіальної громади з урахуванням цільового призначення 

таких коштів на підставі платіжних доручень за підписом голови районної ради 

новоутвореного району або голови комісії з реорганізації районної ради, що 

припиняється, або керівника місцевого фінансового органу, утвореного до 

ліквідації районів. Повідомила, що сума залишків загального фонду районного 

бюджету Кременчуцького району (без урахування залишків коштів освітньої 

субвенції) станом на 01.01.2021 року становить 8 435 491 грн 37 коп., а саме: по 

районному бюджету Глобинського району – 1 577 411 грн 61 коп.; по районному 

бюджету Козельщинського району – 247 526 грн 31 коп.; по районному бюджету 

Кременчуцького району – 5 937 044 грн 86 коп.; по районному бюджету 

Семенівського району – 673 508 грн 59 коп.; оборотний залишок бюджетних 

коштів районного бюджету становить 1000 грн. Звернула увагу на те, що 

перевищення залишку коштів загального фонду районного бюджету над 

оборотним залишком бюджетних коштів на кінець бюджетного періоду 

становить вільний залишок бюджетних коштів у сумі 8 434 491 грн 37 коп., 

який пропонується розподілити наступним чином: залишок районного бюджету 

Глобинського району в сумі 1 577 411 грн 61 коп. спрямувати: до районного 

бюджету Кременчуцького району – 1 472 758 грн 46 коп. (з метою розрахунку, в 

першу чергу, з бюджетними установами); до бюджету Глобинської міської 
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територіальної громади – 104 653 грн 15 коп. (на виплату заробітної плати по 25 

січня 2021 року працівникам КЗ «Глобинська централізована бібліотечна 

система»); залишок районного бюджету Козельщинського району в сумі 247 526 

грн 31 коп. спрямувати: до районного бюджету Кременчуцького району – 

223 668 грн 89 коп. (для розрахунку з бюджетними установами, які залишилися 

неліквідованими); до районного бюджету Полтавського району – 23 857 грн 42 

коп.; залишок районного бюджету Кременчуцького району в сумі 5 937 044 грн 

86 коп. спрямувати до районного бюджету Кременчуцького району, а саме: на 

забезпечення діяльності новоутвореної Кременчуцької районної ради та 

виплату заробітної плати ліквідованим районним радам – 4 718 367 грн 03 коп.; 

на оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету, затверджений 

рішенням четвертої сесії районної ради восьмого скликання «Про районний 

бюджет на 2021 рік (нова редакція)» – 1000 грн; з метою недопущення 

порушення трудових прав працівників бюджетних установ колишнього 

Глобинського, Козельщинського та Семенівського районів при їх вивільненні у 

зв’язку з ліквідацією даних установ на виплату розрахункових виплат та 

вихідної допомоги – 1 301 306 грн 10 коп. (відповідно до рекомендацій 

постійної профільної комісії – 1 101 306 грн), у т.ч.: працівникам КЗ 

«Глобинська централізована бібліотечна система» (територія Градизької ОТГ) – 

301 191 грн 69 коп.; працівникам відділу управління майном комунальної 

власності району Глобинської районної ради – 289 310 грн (відповідно до 

рекомендацій постійної профільної комісії – 200 000 грн); працівникам 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Козельщинської райдержадміністрації – 60 925 грн 26 коп.; працівникам 

Козельщинського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

– 38 645 грн 67 коп. (суму необхідно збільшити до 44 тис 327 грн 10 коп. згідно 

наданого 16.02.2021р. уточненого розрахунку та рекомендації постійної 

профільної комісії); працівникам сектору культури Семенівської 

райдержадміністрації – 50 376 грн 80 коп.; працівникам відділу освіти, молоді 

та спорту Семенівської райдержадміністрації – 423 342 грн 68 коп.; 

працівникам Семенівського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей 

та молоді – 137 514 грн; залишок районного бюджету Семенівського району в 

сумі 673 508 грн 59 коп. спрямувати: до районного бюджету Кременчуцького 

району – 638 500 грн 94 коп.; до бюджету Семенівської селищної 

територіальної громади – 28 006 грн 12 коп. для погашення кредиторської 

заборгованості за спожитий у 2020 році природний газ; до бюджету 

Оболонської сільської територіальної громади – 7 001 грн 53 коп. для 

погашення кредиторської заборгованості за спожитий у 2020 році природний 

газ. 

Зазначила, що згідно статті 24 Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2021 рік» залишки коштів освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що 

утворилися на рахунках районних бюджетів станом на 1 січня 2021 року, 

перераховуються на рахунки бюджетів відповідних територіальних громад 



 18 

пропорційно кількості учнів, що станом на 5 вересня 2020 року навчалися у 

відповідних закладах загальної середньої освіти, та пропорційно кількості учнів 

з особливими освітніми потребами, що станом на 5 вересня 2020 року 

навчалися в інклюзивних класах відповідних закладів загальної середньої 

освіти. Зауважила, що розподіл між бюджетами вказаних залишків коштів та 

інших залишків, що утворилися на 01 січня 2021 року на рахунках районного 

бюджету Кременчуцького району та ліквідованих районних бюджетів 

Глобинського, Козельщинського та Семенівського районів, зазначено в додатку 

№ 1 до проєкту рішення. 

 

Виступила 

Марія ІВАНЧЕНКО, депутат Кременчуцької районної ради. 

Як голова постійної комісії районної ради з питань бюджету, соціально-

економічного розвитку, регуляторної політики та інвестиційної діяльності 

зазначила, що оскільки до даного рішення необхідно внести зміни, то потрібно 

за всі правки, які рекомендовані рішенням постійної комісії, проголосувати. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Запропонував проголосувати за даний проєкт рішення, взявши його за основу. 

Голосували: за – 39, проти – немає, утрималися – 0. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Поставив на голосування правки до проєкту рішення «Про розподіл між 

бюджетами залишків коштів, що утворилися на 01 січня 2021 року», які були 

надані постійною комісією районної ради з питань бюджету, соціально-

економічного розвитку, регуляторної політики та інвестиційної діяльності та 

озвучені у своїй доповіді виконувачкою обов’язків начальника фінансового 

відділу Кременчуцької районної державної адміністрації. 

Голосували: за – 39, проти – немає, утрималися – 0. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Запропонував проголосувати за проєкт рішення «Про розподіл між бюджетами 

залишків коштів, що утворилися на 01 січня 2021 року» в цілому. 

Голосували: за – 39, проти – немає, утрималися – 0. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про розподіл між бюджетами залишків коштів, що 

утворилися на 01 січня 2021 року» прийняти одноголосно. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Перед розглядом наступного питання зачитав лист, який надійшов до районної 

ради за підписом виконувачки обов’язків голови Кременчуцької районної 

державної адміністрації Таміли САМБУР: «Кременчуцькій районній раді щодо 



 19 

відкликання проєктів рішень сесії. Кременчуцька районна державна 

адміністрація відкликає проєкти рішень, подані на п’яту сесію районної ради 

восьмого скликання: «Про розподіл між бюджетами залишків коштів, що 

утворилися на 01 січня 2021 року» та «Про внесення змін до показників 

районного бюджету на 2021 рік (нової редакції)», а також лист Управління 

Служби безпеки України в Полтавській області за підписом першого 

заступника начальника Управління Юрія ЗАХІДНОГО: «Голові Кременчуцької 

районної ради Антону САМАРКІНУ. Управлінням, у ході виконання 

покладених завдань, отримана інформація про можливе створення загроз 

фінансової стабільності бюджетів територіальних громад в умовах 

децентралізації та соціальної напруги в суспільстві, пов’язаної з прийняттям 

рішень районними радами про розподіл залишків коштів за 2020 рік з рахунків 

бюджетів ліквідованих районів. Зазначаємо, що законодавством України 

визначено чіткий порядок розподілу коштів ліквідованих районів, зокрема 

статтею 62 Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 

самоврядування і районних державних адміністрацій», частини 3 статті 61 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Так, вказані залишки 

таких коштів перераховуються на підставі платіжних доручень за підписом 

голови комісії з реорганізації районної ради, що припиняється, або керівника 

місцевого фінансового органу, створеного до утворення та ліквідації районів. 

Розподіл залишків коштів має бути пропорційним розподілу фінансових 

(боргових) та/або майнових зобов’язань, що здійснюються в порядку 

правонаступництва, що обов’язково відображається у відповідному 

передавальному акті або розподільчому балансі. При цьому, складання та 

подання на затвердження проєктів відповідних бюджетів входить до 

компетенції районних державних адміністрацій. На підставі викладеного 

інформуємо про зазначене з метою неухильного дотримання положень 

вказаних нормативно-правових актів для недопущення відповідних порушень». 

 

 

17.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до показників районного бюджету на 2021 

рік (нової редакції). 

Доповідала 

Ольга БОНДАРЕНКО, виконувач обов’язків начальника фінансового відділу 

Кременчуцької районної державної адміністрації. 

Повідомила, що районна державна адміністрація звернулася до районної ради 

щодо відкликання проєкту рішення «Про внесення змін до показників 

районного бюджету на 2021 рік (нової редакції)» у зв’язку з тим, що до 

фінансового управління РДА було надано витяг з протоколу засідання 

постійної комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного 

розвитку, регуляторної політики та інвестиційної діяльності, в якому йдеться 

про те, що комісія своїм рішенням рекомендує розробнику проєкту рішення 

сесії внести до останнього зміни, залишивши кошти в сумі 1 млн 101 тис. 306 

грн, які пропонувалося даним проєктом рішення спрямувати на здійснення 
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розрахункових виплат працівникам бюджетних установ, що ліквідуються, 

нерозподіленими в районному бюджеті. Зауважила на необхідності перегляду 

штатного розпису районної ради, оскільки залишки бюджетних коштів не є 

власністю районної ради. 

 

В обговоренні взяли участь: 

Владислав МІЗІН, депутат Кременчуцької районної ради. 

Нагадав, що рішенням, яке було щойно одноголосно прийняте депутатами, усі 

залишки бюджетних коштів розподілено. 

 

Марія ІВАНЧЕНКО, депутат Кременчуцької районної ради. 

Як голова постійної комісії районної ради з питань бюджету, соціально-

економічного розвитку, регуляторної політики та інвестиційної діяльності 

підтвердила, що, дійсно, після розгляду питання розподілу вільних залишків 

бюджетних коштів на засіданні комісії 15.02.2021р. останньою було 

рекомендовано поки що залишити кошти в сумі 1 млн 101 тис. 306 грн 

нерозподіленими, проте питання було додатково вивчене і на повторному 

засіданні, яке відбулося перед пленарним засіданням сесії, були прийняті 

рекомендації розподілити дані кошти між установами та чітко визначити у 

проєкті рішення «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2021 

рік (нової редакції)» головних розпорядників коштів у відповідності до 

визначених засновників установ: якщо засновником установи є районна 

державна адміністрація, то головний розпорядник коштів – РДА, якщо 

засновник установи районна рада, то й розпорядник коштів – районна рада. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької районної ради. 

Зауважив, що РДА три дні тому надала до районної ради проєкт рішення, з 

яким члени постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного 

розвитку, регуляторної політики та інвестиційної діяльності не погодилися в 

частині виділення коштів установам, засновниками яких є районні державні 

адміністрації, оскільки не надано було чітких роз’яснень з цього питання 

розробником проєкту рішення. Наголосив на тому, що наразі районна рада, 

йдучи назустріч РДА, приймає рішення про розподіл коштів у повному обсязі, а 

райдержадміністрація, попри це, хоче зняти даний проєкт рішення на якесь 

необґрунтоване доопрацювання. 

 

Марина ДОЦЕНКО, депутат Кременчуцької районної ради. 

Звернувшись до Ольги БОНДАРЕНКО, як до доповідача, наголосила на тому, 

що та, знаючи ситуацію, що з 22 лютого необхідно вивільнити велику кількість 

працівників бюджетних установ і виплатити їм кошти, та усвідомлюючи всю 

відповідальність у разі невиплати цих коштів (у такому разі необхідно 

проводити всю процедуру знову: попереджати людей про вивільнення і 

залишати останніх на своїх посадах протягом ще двох місяців), хоче зняти 

проєкт рішення на доопрацювання, не задумуючись над тим, де потім брати 

кошти ще й на виплату заробітної плати всім, кого не звільнили, за два місяці. 
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Ольга БОНДАРЕНКО, виконувач обов’язків начальника фінансового відділу 

Кременчуцької районної державної адміністрації. 

На запитання депутата Володимира ОНИЩЕНКА щодо пропозиції, яку має, 

зазначила, що необхідно зняти проєкт рішення на доопрацювання та 

переглянути штатний розпис районної ради, по якому завищена потреба. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької районної ради. 

Зазначив, що сесією був затверджений штатний розпис з орієнтовною кількістю 

працівників, які потрібні для роботи, але чомусь ніхто не враховує того факту, 

що теперішній Кременчуцький район – це чотири райони, які треба ліквідувати. 

Наголосив на тому, що наразі фактична кількість працівників районної ради 

дуже мала – всього кілька осіб, а об’єми робіт збільшилися в чотири, а то й 

більше, рази, на що чомусь ніхто не зважає. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

За пропозицією депутатів поставив питання «Про внесення змін до показників 

районного бюджету на 2021 рік (нової редакції)» на голосування за основу. 

Голосували: за – 38, проти – немає, утримався – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Виступила 

Марія ІВАНЧЕНКО, депутат Кременчуцької районної ради. 

Як голова постійної комісії районної ради з питань бюджету, соціально-

економічного розвитку, регуляторної політики та інвестиційної діяльності 

зачитала запропоновані правки до даного проєкту рішення: «Депутатам 

Кременчуцької районної ради восьмого скликання. Правка до рішення « Про 

внесення змін до показників районного бюджету на 2021 рік (нової редакції)». 

Постійна депутатська комісія Кременчуцької районної ради з питань бюджету, 

соціально-економічного розвитку, регуляторної політики та інвестиційної 

діяльності просить вас внести зміни до проєкту рішення «Про внесення змін до 

показників районного бюджету на 2021 рік (нової редакції). У додатку 3 в 

рішенні Кременчуцької районної ради «Про внесення змін до показників 

районного бюджету на 2021 рік (нової редакції)» визначити головним 

розпорядником коштів бюджетних установ: територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Козельщанської 

райдержадміністрації, Козельщанський районний центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, сектор культури Семенівської райдержадміністрації, 

відділ освіти, молоді та спорту Семенівської райдержадміністрації, 

Семенівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Кременчуцьку районну державну адміністрацію; головним розпорядником 

коштів бюджетних установ: КЗ «Глобинська централізована бібліотечна 

система» (12 бібліотек, територія Градизької ОТГ) та відділ управління майном 

комунальної власності району Глобинської районної ради визначити 

Кременчуцьку районну раду. Організацію внесення зазначених змін у проєкт 

рішення Кременчуцької районної ради Полтавської області «Про внесення змін 
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до показників районного бюджету на 2021 рік (нової редакції) покласти на 

фінансовий відділ Кременчуцької районної державної адміністрації». 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Поставив на голосування озвучені зміни до проєкту рішення «Про внесення 

змін до показників районного бюджету на 2021 рік (нової редакції)». 

Голосували: за – 39, проти – немає, утрималися – 0. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Антон САМАРКІН, голова Кременчуцької районної ради. 

Запропонував проголосувати за проєкт рішення «Про внесення змін до 

показників районного бюджету на 2021 рік (нової редакції)» в цілому. 

Голосували: за – 38, проти – немає, утрималися – 0. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про внесення змін до показників районного бюджету 

на 2021 рік (нової редакції)» прийняти одноголосно. 

 

 

18.РІЗНЕ. 

Виступила 

Світлана ТЕРЕЩЕНКО, начальник відділу правопросвітництва та надання 

правової допомоги Кременчуцького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

Коротко проінформувала присутніх про принципи надання безоплатної 

правової допомоги в Україні, наголосивши, що дані послуги надаються 

безкоштовно, зокрема і в Кременчуцькому місцевому центрі з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, який знаходиться у м. Кременчуці на 

вулиці Небесної Сотні, 54 і діяльність якого поширюється на весь 

Кременчуцький район. Стосовно ж Семенівського, Козельщинського та 

Глобинського районів, що ліквідовуються, зазначила, що там наразі діють бюро 

Кременчуцького центру, які так само надають безоплатну правову допомогу 

населенню. Зауважила, що в тих випадках, коли необхідна допомога адвоката, 

представлення інтересів у суді тощо, для певної категорії людей ці послуги 

надаються безкоштовно (кошти адвокати отримують від держави). Зазначила, 

що відповідно до змін, які були внесені минулого року, сільські жителі, у яких є 

земельні ділянки, мають право на вторинну безоплатну правову допомогу з 

будь-яких питань. Наголосила на тому, що з липня місяця поточного року в 

Україні відкривається ринок землі, і, на її думку, проблем з документальним 

оформленням землі у людей буде більш ніж достатньо, тому останні можуть 

звертатися по допомогу до центру. Також повідомила, що центр може надавати 

адресну допомогу, виїжджаючи на місце у випадку, якщо та чи інша людина 

самостійно не може приїхати до центру. Зазначила, що центр також займається 

правопросвітництвом: виходить щомісячний Правовий вісник, який 




