Сесія Кременчуцької районної ради

7 грудня відбулося пленарне засідання десятої сесії Кременчуцької районної ради, у
роботі якого взяли участь голова Кременчуцької

райдержадміністрації Юрій Нагорний, сільські голови, керівники управлінь, відділів
райдержадміністрації, державних підприємств, установ, організацій. Вів пленарне
засідання голова Кременчуцької районної ради Василь Кравченко.

Депутати затвердили прийняття міжбюджетних трансфертів від сільських та обласного
бюджетів у 2011 році, виділення коштів відділу освіти райдержадміністрації із Цільового
фонду районного бюджету, внесення змін до показників районного бюджету на 2011 рік.

Також були заслухані та прийняті рішення по питаннях внесення доповнень до Програми
«Освіта Кременчуцького району (2007-2011 роки)» та затвердження Статуту
Кременчуцької центральної районної лікарні в новій редакції.

Після розгляду порядку денного відбулися урочистості з нагоди Дня місцевого
самоврядування за участю почесних громадян Кременчуцького району – Юрія Хміля,
Льва Алещенка, Миколи Солодовника, Ганни Капустян.

У вітальному слові Василь Кравченко зазначив, що у Кременчуцькому районі органи
місцевого самоврядування посідають чільне місце у вирішенні життєво важливих
проблем громад. За рік діяльності рад, депутатського корпусу є конкретні результати
роботи: відкрито дитячий садочок «Росинка» у с. Бондарі, виконано заміну вікон у
Садківській амбулаторії загальної практики сімейної медицини та Рокитнянському
дитсадку «Ромашка», за сприяння обласної ради удосконалено фінансування
акціонерним товариством «Укртатнафта» забезпечення питною водою жителів
Бондарівської та Запсільської сільрад, придбано автомобіль «Швидка допомога» у
Пришибську амбулаторію загальної практики сімейної медицини, відреставровано
пам’ятник загиблим воїнам у с. Гориславці, виділено кошти Білецьківською сільською
радою на утримання лісових насаджень, проведено ремонт Червонознам’янської ЗОШ І-ІІ
ст., підведено газ до житлових будинків сіл Майбородівка та Варакути, та ін..

1/2

Сесія Кременчуцької районної ради

Василь Кравченко оголосив рішення дев’ятої сесії районної ради, яким присвоєно звання
«Почесний громадянин Кременчуцького району» Надії Криворучко. Оскільки сама вона
за станом здоров’я не змогла прибути на свято, було вирішено навідати Надію
Михайлівну вдома і вручити їй посвідчення та пам’ятну стрічку особисто.

Отримала також нагороду в цей день Ірина Козло, секретар Бондарівської сільської
ради, яка перемогла у номінації «Краща посадова особа органів місцевого
самоврядування Кременчуцького району у 2011 році».

Після вручення грамот та нагород районної ради слово було надано голові
райдержадміністрації Юрію Нагорному, який тепло привітав працівників самоврядних
органів та вручив грамоти за плідну співпрацю працівникам сільських рад та депутатам.

З нагоди свята також було відкрито портретну галерею почесних громадян
Кременчуцького району.

Після офіційної частини відбувся святковий концерт.
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