
  
 
 
 
 

    

  

БЛОК ІІ 
АНАЛІЗ МАТЕРІАЛІВ 

ДРУГОГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 

Шостої позачергової сесії восьмого скликання 

Кременчуцької районної ради Кременчуцького району  

Полтавської області від «09» червня 2021 року 

 

«В Україні визнається і гарантується місцеве 

самоврядування» 1 

«Місцеве самоврядування в Україні здійснюється 

на принципах народовладдя, законності,… 

виборності…»2 

 

Під час проведення аналізу другого пленарного засідання шостої 

позачергової сесії Кременчуцької районної ради восьмого скликання було 

встановлено, що в оприлюднених рішеннях «Про внесення змін до Регламенту 

Кременчуцької районної ради восьмого скликання» та «Про зміну місця 

проведення другого пленарного засідання шостої позачергової сесії 

Кременчуцької районної ради восьмого скликання» в форматі PDF додані 

сторінки Результатів відкритого поіменного голосування. Але якість сканування 

дуже низька, текст прочитати важко як в електронному вигляді, та і в 

роздрукованому. 

Інші рішення («Про дострокове припинення повноважень голови районної 

ради»; «Про обрання голови Кременчуцької районної ради»; «Про обрання 

заступника голови Кременчуцької районної ради») приймали шляхом таємного 

голосування.  

Окремо, вважаю за необхідне, розглянути прийняте рішення «Про 

дострокове припинення повноважень голови районної ради» від  09.06.2021 року.  

Відповідно до Конституції в Україні визнається і гарантується місцеве 

самоврядування. Засади організації та діяльності, правового статусу і 

відповідальності органів та посадових  осіб місцевого самоврядування, умови 

реалізації громадянами України права на службу в органах місцевого 

самоврядування, гарантії їх соціального захисту, здійснення механізму обрання, 

                                                           
1 ст. 7 Конституції України  
2 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 



  
 
 
 
 

    

  

затвердження і призначення на посади в органи місцевого самоврядування 

визначаються Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

службу в органах місцевого самоврядування». 

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» голова районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради 

обирається відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень 

ради таємним голосуванням. Голова ради виконує свої обов'язки до обрання 

голови ради  нового  скликання,  крім  випадків  дострокового  припинення  

повноважень голови ради відповідно до цього Закону. 

Голова районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради виконує 

свої обов'язки до обрання голови ради нового скликання, крім випадків 

дострокового припинення повноважень. Голова ради може бути достроково 

звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш як 

дві третини депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування.  

Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на 

вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради (стаття 55 

Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Пунктом 10 ст. 46 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

передбачається, що рішення про скликання сесії ради відповідно до частин 

четвертої, шостої та восьмої цієї статті доводиться до відома депутатів і 

населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як 

за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які 

передбачається внести на розгляд ради. Пунктом 17 цієї ж статті визначено, що 

сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на 

них, крім випадків, передбачених законодавством. Протоколи сесії ради є 

відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону 

України «Про доступ до публічної інформації». 

Під час аналізу матеріалів 6-ї позачергової сесії було встановлено, що на 

офіційному сайті Кременчуцької районної ради (http://kremrada.pl.ua/rishennya-

sesiy/64.html), станом на 22.06.2021 р., не опубліковано Протокол другого 

пленарного засідання шостої позачергової сесії восьмого скликання 

Кременчуцької районної ради Полтавської області, чим обмежено право 

громадян України на відкритість, законність і доступність, та порушено 

Конституцію України, Закон України «Про інформацію», Закон України «Про 

доступ до публічної інформації». 



  
 
 
 
 

    

  

 
 

 

ВИСНОВОК БЛОКУ ІІ АНАЛІЗУ ДРУГОГО ПЛЕНАРНОГО 

ЗАСІДАННЯ ШОСТОЇ ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ ВОСЬМОГО 

СКЛИКАННЯ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ: 

 

 Підсумовуючи аналіз другого 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. 


