
 

 

 

 

 

    

  

УЗАГАЛЬНЕНИЙ 

АНАЛІЗ МАТЕРІАЛІВ 

п’яти сесій восьмого скликання 

Кременчуцької районної ради Полтавської області 

 

Досліджуючи протоколи пленарних засідань, проєкти рішень та прийняті 

рішення Кременчуцької районної ради Полтавської області вбачаються систематичні 

порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме ч. 3 статті 

15 цього Закону, якою визначено, що проекти нормативно-правових актів, рішень 

органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, 

оприлюднюються ними не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з 

метою прийняття.  

Встановлено систематичне недотримання вимог Цивільного кодексу України, 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону 

України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання 

фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

28.02.2000 р. № 419 (із змінами), Положення про інвентаризацію активів та 

зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. 

№ 879 (із змінами).  

Також рішення приймались поспіхом, без урахування вимог та норм 

законодавства України, необґрунтовані, економічно невиважені. Частина рішень було 

прийнято з ймовірним створенням можливостей для виникнення корупціогенних 



 

 

 

 

 

    

  

факторів та зловживання наданими повноваженнями певними посадовими особами 

органів місцевого самоврядування. 

 

Дослідженням офіційних веб-ресурсів та місцевих засобів масової інформації 

(«Кременчуцькі новини», «Телеграф»), на предмет дотримання чинного 

законодавства України посадовими особами місцевого самоврядування, було 

встановлено, що голова Кременчуцької районної ради Полтавської області Антон 

Самаркін нехтує нормами ч. 5 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» невмотивовано відмовляючи депутатам Кременчуцької районної ради 

Полтавської області в скликанні позачергової сесії. Про це було опубліковано кілька 

статей у ЗМІ м. Кременчук, а саме: 

- новина від 11.05.2021 року (https://kg.ua/news/rda); 

- новина від 20.05.2021 року (https://kg.ua/news/golova-kremenchuckoyi-rayradi-

samarkin-ne-hoche-abi-v-meshkanciv-sil-rayonu-zyavilosya-svitlo; kg.ua/news/golova-

kremenchuckoyi-rayradi-samarkin-sesiyu-provoditi-zaboroniv-sam-skarzhitsya-vladi-u-

kiyiv); 

- новина від 21.05.2021 року (https://kg.ua/news/deputati-kremenchuckoyi-rayradi-

zvernulisya-do-prokuraturi-yih-dumka-golova-rayradi-samarkin); 

- новина від 25.05.2021 року (https://kg.ua/news/deputati-kremenchuckoyi-rayradi-

iniciyuyut-sklikannya-26-travnya-pozachergovoyi-sesiyi-i-cherez); 

- новина від 26.05.2021 року (https://kg.ua/news/kriki-zvinuvachennya-

poperedzhennya-u-zradi-ta-kupa-policiyi-yak-prohodila-sesiya);  

- новина від 28.05.2021 року (https://kg.ua/news/policiya-maie-buti-bilsh-

diievishoyu-bo-yiyi-perestanut-povazhati-abo-yak-kremenchucki-deputati). 

Складається враження, що на голову Кременчуцької районної ради Полтавської 

області від партії «За майбутнє» Антона Самаркіна, Конституція України та Закони 

України не розповсюджуються, а виконання імперативних норм є не обов’язковим. 



 

 

 

 

 

    

  

Також було проведено аналіз офіційного веб-сайту Кременчуцької районної ради 

Полтавської області (http://kremrada.pl.ua), за висновками якого було встановлено, що 

веб-сайт – незручний та мало корисний: 

● Інформація оновлюється не в повному обсязі;  

● Новини, які публікуються мало стосуються пересічних громадян;  

● Приховані заробітні плати та інші виплати; 

● Відсутня інформація про розповсюдження COVID-19 на території 

Кременчуцького району, а також про соціальний захист ветеранів АТО. 

Всі ці недоліки були опубліковані в мережі інтернет – на сайті громадської 

організації «Кременчуцький антикорупційний центр» 

(www.kac.org.ua/2021/02/03/аналіз-веб-сайту-крр) та на каналі Youtube 

(https://www.youtube.com/watch?v=3eBjdLwagNg), а також були направлені листи на 

голову Кременчуцької районної ради Полтавської області щодо виправлення 

виявлених порушень та недоліків. Але очільник Кременчуцької районної ради 

Полтавської області живе своїм життям, за своїми особистими Законами, на власний 

розсуд й особисте бачення. 

Сподіваємось на реакцію органів прокуратури (https://kg.ua/news/deputati-

kremenchuckoyi-rayradi-zvernulisya-do-prokuraturi-yih-dumka-golova-rayradi-samarkin) 

та Національної поліції щодо встановлення в Кременчуцькому районі Полтавської 

області Закону та порядку. 

 

ВИСНОВОК УЗАГАЛЬНЮЮЧОГО АНАЛІЗУ П’ЯТИ СЕСІЙ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ:  

 Підсумовуючи аналіз проведених п’яти сесій восьмого скликання 

Кременчуцької  районної ради Полтавської області встановлені чисельні порушення 

прозорості та відкритості, як під час підготовки проєктів рішень сесій, та і під час 



 

 

 

 

 

    

  

прийняття відповідних рішень. Бюджетування без гендерно-орієнтованого підходу, а 

рішення приймаються без урахування вимог чинного законодавства України: 

необґрунтовані, економічно невиважені. Рішення є такими, що можуть створювати 

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. 
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