
  
 
 
 
 

    

  

БЛОК ІІ 
АНАЛІЗ МАТЕРІАЛІВ  

ПЕРШОГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 

Шостої позачергової сесії восьмого скликання  

Кременчуцької районної ради Кременчуцького району  

Полтавської області від «26» травня 2021 року 

 

«В Україні визнається і гарантується місцеве 

самоврядування» 1 

«Місцеве самоврядування в Україні здійснюється 

на принципах народовладдя, законності,… 

виборності…»2 

Під час проведення першого пленарного засідання шостої позачергової 

сесії восьмого скликання Кременчуцької районної ради Кременчуцького 

району Полтавської області, були прийняті рішення, які обмежили право 

громадян України на відкритість, законність та доступність, а саме: 

1. Рішення «Про внесення змін до Регламенту Кременчуцької районної ради 

восьмого скликання» опубліковано з порушенням ч. 2 ст. 15 Закону України 

«Про доступ до публічної інформації». 

В той же час, такі зміни почали регламентувати роботу Кременчуцької 

районної ради та діяльність депутатів Кременчуцької районної ради Полтавської 

області восьмого скликання з дотриманням відкритості та доступності, як, 

наприклад, прийняті зміни до пункту 1 ст. 93 Регламенту в частині запровадження 

можливості проведення відео-, аудіо- конференцій (дистанційних засідань) в 

умовах розповсюдження короновірусної інфекції. Запровадження таких змін, 

сучасних механізмів (в умовах пандемії) та впровадження досвіду інших органів 

державної влади, в цілому, створює позитивне враження. Вбачаються 

передумови для покращення відкритості та прозорості діяльності органу 

місцевого самоврядування. 

Також опублікована Порівняльна таблиця змін до Регламенту Кременчуцької 

районної ради Полтавської області, що є зручною та більш зрозумілою, аніж сам 

текст прийнято рішення.  

Дослідженням Регламенту Кременчуцької районної ради було встановлено, 

що, станом на 21.06.2021 р., на веб-ресурсі Кременчуцької районної ради 

(http://kremrada.pl.ua/rayonna-rada/reglament-radi.html) відсутня можливість 

відкрити текст Регламенту Кременчуцької районної ради Полтавської області 
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восьмого скликання (гіперпосилання не активне), чим обмежено право громадян 

України на відкритість, законність та доступність, й порушено Конституцію 

України, Закон України «Про інформацію», Закон України «Про доступ до 

публічної інформації». 

 
Між іншим, в тексті прийнятого рішення «Про внесення змін до Регламенту 

Кременчуцької районної ради восьмого скликання» допущені граматичні та 

пунктуаційні помилки.  

2. В рішеннях п’ятому першого пленарного засідання шостої 

позачергової сесії восьмого скликання Кременчуцької районної ради 

Кременчуцького району Полтавської області «Про внесення змін до складу 

комісії з реорганізації Глобинської районної ради Полтавської області шляхом 

приєднання до Кременчуцької районної ради Полтавської області» та шостому 

«Про внесення змін до складу комісії з реорганізації Семенівської районної ради 

Полтавської області шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради 

Полтавської області» назви не відповідають суті прийнятих рішень, оскільки 

прийнятими рішенням були виключені зі складу комісій з реорганізації 

Глобинської та Семенівської районної ради Полтавської області, без включення 

на місце виключених інших посадових (чи будь-яких інших) осіб до складу 

відповідних комісій. 

Під час проведення аналізу оприлюднених рішень першого пленарного 

засідання шостої позачергової сесії восьмого скликання Кременчуцької районної 

ради Кременчуцького району Полтавської області було встановлено, що в форматі 

PDF додані сторінки Результатів відкритого поіменного голосування. Але якість 

сканування дуже низька.  



  
 
 
 
 

    

  

Нажаль, станом на 21.06.2021 р., на офіційному сайті Кременчуцької 

районної ради (http://kremrada.pl.ua/rishennya-sesiy/64.html) не опубліковано 

Протокол першого пленарного засідання шостої позачергової сесії восьмого 

скликання Кременчуцької районної ради Кременчуцького району Полтавської 

області, чим обмежено право громадян України на відкритість, законність та 

доступність і порушено Конституцію України, Закон України «Про інформацію», 

Закон України «Про доступ до публічної інформації». 

 
ВИСНОВОК БЛОКУ ІІ АНАЛІЗУ ПЕРШОГО ПЛЕНАРНОГО 

ЗАСІДАННЯ ШОСТОЇ ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ ВОСЬМОГО 

СКЛИКАННЯ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ: 

 Підсумовуючи аналіз першого пленарного засідання встановлені порушення 

прозорості та відкритості під час підготовки проєктів та прийняття рішень на 

шостій позачерговій сесії Кременчуцької районної ради.  

В той же час не були встановлені передумови до виникнення 

корупціогенних факторів й можливостей для зловживання наданими 

повноваженнями певними, зацікавленими, посадовими особами органу місцевого 

самоврядування. 

 

АНАЛІЗ ПРОВІВ 

Правозахисник Артем Грисюк 

 

Цей аналіз опубліковано за підтримки Європейського фонду за демократію 

(EED). Його зміст не обов’язково відображає офіційну позицію EED. 

Інформація чи погляди, висловлені у цьому матеріалі, є виключно 

відповідальністю його автору. 


