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У роботі сесії взяли участь: 

Дзвінчук А.В. – голова Нікопольської міської територіальної виборчої комісії 

Нікопольського району Дніпропетровської області, Павлова Г.М. - секретар 

Нікопольської міської територіальної виборчої комісії Нікопольського району 

Дніпропетровської області, члени Нікопольської міської територіальної 

виборчої комісії Нікопольського району Дніпропетровської області: Андрєєва 

І.В., Богославська О.Ю., Козадаєва Н.Ю., Колганова О.В., Мітченко А.І., 

Осіпова І.А., Разіна О.О., Чорна М.В., Войнов О.М. – заступник керівника 

Нікопольської місцевої прокуратури, Якимець Я.К. – заступник керівника 

Нікопольської місцевої прокуратури, Фірсов В.В. – заступник начальника 

Нікопольського МВ УСБУ у Дніпропетровській області, Сегедій К.П. – 

начальник Нікопольського міськрайонного управління ГУ ДСНС України у 

Дніпропетровській області, Пресмицька Л.В. – начальник управління 

державної казначейської служби України у м. Нікополі, Жарінова Л.І. – 

начальник відділу обслуговування громадян № 20 (сервісний центр) 

управління обслуговування громадян Пенсійного фонду України в 

Дніпропетровській області, Куцін В.С. – Почесний громадянин міста Нікополя, 

депутат Дніпропетровської обласної ради, Симашко К.М. – Почесний 

громадянин міста Нікополя, керівники виконавчих органів міської ради, 

представники засобів масової інформації. 

 

 Пленарне засідання 1-ї сесії Нікопольської міської ради VIIІ скликання 

відкрив голова Нікопольської міської територіальної виборчої комісії 

Нікопольського району Дніпропетровської області Дзвінчук А.В. 

 

 Голова Нікопольської міської територіальної виборчої комісії 

Нікопольського району Дніпропетровської області Дзвінчук А.В. 

проінформував про підсумки виборів депутатів Нікопольської міської ради VIIІ 

скликання та визнання їх повноважень. 

 

1. СЛУХАЛИ: голову Нікопольської міської територіальної виборчої комісії 

Нікопольського району Дніпропетровської області Дзвінчук А.В., який 

повідомив, що:  
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- згідно з постановою від 12.11.2020 року №151 «Про реєстрацію обраних 

депутатів Нікопольської міської ради» Нікопольська міська територіальна 

виборча комісія Нікопольського району Дніпропетровської області постановила   

зареєструвати обраних на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року депутатів 

Нікопольської міської ради згідно з додатком: Гришин Олександр 

Анатолійович -  ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ», Соколенко 

Катерина Володимирівна - ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ», 

Гришин Денис Олександрович -  ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПРОПОЗИЦІЯ»,  Полякова Олена 

Євгенівна - ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ «ПРОПОЗИЦІЯ», Сідільова Ганна Миколаївна - 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«ПРОПОЗИЦІЯ», Донець Михайло Сергійович - ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», Донець Сергій Михайлович - 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», Івріна Олена Львівна - 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», Рибаков Олександр 

Михайлович - ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», Рудик 

Володимир Михайлович - ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА 

ЖИТТЯ», Шулім Валентина Григорівна - ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»;  

- згідно з постановою від 15.11.2020 року №152 «Про реєстрацію обраних 

депутатів Нікопольської міської ради» Нікопольська міська територіальна 

виборча комісія Нікопольського району Дніпропетровської області постановила   

зареєструвати обраних на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року депутатів 

Нікопольської міської ради згідно з додатком: Савченко Олексій 

Володимирович - ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ», Дерев’янко Юрій 

Віталійович - Дніпропетровська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«СЛУГА НАРОДУ», Долідзе Аліна Олександрівна - Дніпропетровська Обласна 

організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», Сиротенко Алла 

Леонідівна - Дніпропетровська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«СЛУГА НАРОДУ», Скакун Руслан Олександрович - Дніпропетровська 

Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», Соломаха 

Олена Анатоліївна - Дніпропетровська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», Таран Євген Миколайович - Дніпропетровська 

Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», Фельдман 

Олег Олександрович - Дніпропетровська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ 
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ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», Журавльов Віталій Юрійович - Дніпропетровська 

обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»;  

- згідно з постановою від 16.11.2020 року №154 «Про реєстрацію обраних 

депутатів Нікопольської міської ради» Нікопольська міська територіальна 

виборча комісія Нікопольського району Дніпропетровської області постановила   

зареєструвати обраних на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року депутатів 

Нікопольської міської ради згідно з додатком: Марченко Сергій Олександрович 

- ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«БЛОК ВІЛКУЛА «УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА»,  Колесник Вадим 

Геннадійович - Дніпропетровська обласна організація Партії «Громадська 

сила», Мацко Юрій Юрійович -  Дніпропетровська обласна організація Партії 

«Громадська сила»; 

- згідно з постановою від 19.11.20120 року №164 «Про визначення обраним 

депутатом Нікопольської міської ради наступного за черговістю у єдиному 

виборчому списку ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» Коблюк Сергія Володимировича» 

Нікопольська міська територіальна виборча комісія Нікопольського району 

Дніпропетровської області постановила визнати таким, який не набув мандата 

Куціна Володимира Семеновича, та визнати обраним депутатом Нікопольської 

міської ради в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиним 

виборчим списком від ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» Коблюк Сергія Володимировича;  

- згідно з постановою від 19.11.2020 року №165 «Про визнання обраним 

депутатом Нікопольської міської ради наступного за черговістю у єдиному 

виборчому списку Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнського 

об’єднання «Батьківщина» Пилипенка Володимира Петровича» Нікопольська 

міська територіальна виборча комісія Нікопольського району 

Дніпропетровської області постановила визнати такою, яка не набула мандата 

Сотулу Олександру Федорівну, та визнати обраним депутатом Нікопольської 

міської ради в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиним 

виборчим списком від Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнського 

об’єднання «Батьківщина» Пилипенка Володимира Петровича;  

- згідно з постановою від 19.11.2020 року №166 «Про реєстрацію обраних 

депутатів Нікопольської міської ради» Нікопольська міська територіальна 

виборча комісія Нікопольського району Дніпропетровської області постановила   

зареєструвати обраних на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року депутатів 

Нікопольської міської ради згідно з додатком: Харченко Ірина Володимирівна - 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«БЛОК ВІЛКУЛА «УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА», Алейников Леонід 

Максимович - ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ», Базилюк Іван Іванович - 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА 

МАЙБУТНЄ», Горяна Валентина Вікторівна - ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ», Заграй 

Олександр Анатолійович - ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
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ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ», Кисельов Валерій Петрович - 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА 

МАЙБУТНЄ», Коблюк Сергій Володимирович - ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ», 

Обиденна Тетяна Славівна - ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ», Бовкун Євген 

Іванович - Дніпропетровська обласна організація Всеукраїнського об’єднання 

«Батьківщина», Пилипенко Володимир Петрович - Дніпропетровська обласна 

організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»;  

- згідно з постановою від 24.11.2020 року №178 «Про визнання обраним 

депутатом Нікопольської міської ради наступного за черговістю у єдиному 

виборчому списку ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК ВІЛКУЛА «УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА» 

Олійника Миколу Івановича» Нікопольська міська територіальна виборча 

комісія Нікопольського району Дніпропетровської області постановила   

визнати таким, який не набув мандата Шипка Андрія Федоровича,  та визнати 

обраним депутатом Нікопольської міської ради в єдиному багатомандатному 

виборчому окрузі за єдиним виборчим списком від ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК ВІЛКУЛА 

«УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА» Олійника Миколу Івановича;  

- згідно з постановою від 24.11.2020 року №179 «Про реєстрацію обраних 

депутатів Нікопольської міської ради» Нікопольська міська територіальна 

виборча комісія Нікопольського району Дніпропетровської області постановила   

зареєструвати обраних на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року депутатів 

Нікопольської міської ради згідно з додатком: Олійник Микола Іванович -  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«БЛОК ВІЛКУЛА «УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА», Целуйко Анна 

Валентинівна - Дніпропетровська обласна організація Партії «Громадська 

сила»;  

- згідно з постановою від 27.11.2020 року №182 «Про визнання обраним 

депутатом Нікопольської міської ради наступного за черговістю у єдиному 

виборчому списку ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» Пастухової Ольги Євгенівни» 

Нікопольська міська територіальна виборча комісія Нікопольського району 

Дніпропетровської області постановила визнати таким, який не набув мандата 

Саюка Олександра Івановича, та визнати обраним депутатом Нікопольської 

міської ради в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиним 

виборчим списком від ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» Пастухову Ольгу Євгенівну»;  

- згідно з постановою від 27.11.2020 року №183 «Про реєстрацію обраних 

депутатів Нікопольської міської ради» Нікопольська міська територіальна 

виборча комісія Нікопольського району Дніпропетровської області постановила   

зареєструвати обраних на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року депутатів 

Нікопольської міської ради згідно з додатком: Доброродній Анатолій 

Федорович - ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
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ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ», Олійник Руслан 

Юрійович - Дніпропетровська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«СЛУГА НАРОДУ»,  Пастухова Ольга Євгенівна - ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ».     

 

 Згідно зі статтею 24 Статуту територіальної громади м. Нікополя, при 

вступі на посаду депутат Нікопольської міської ради приносить присягу на 

вірність інтересам виборців і міської громади. 

  

 Голова Нікопольської міської територіальної виборчої комісії 

Нікопольського району Дніпропетровської області Дзвінчук А.В. запросив 

Добророднього Анатолія Федоровича, як найстаршого за віком депутата, на 

трибуну та запропонував зачитати текст присяги. 

 

 Доброродній Анатолій Федорович зачитав текст присяги. 

 

 Голова Нікопольської міської територіальної виборчої комісії 

Нікопольського району Дніпропетровської області Дзвінчук А.В. запропонував 

депутатам скріпити текст присяги особистим підписом та передати підписані 

присяги до Апарату міської ради для долучення до матеріалів сесії міської ради. 

 

 Голова Нікопольської міської територіальної виборчої комісії 

Нікопольського району Дніпропетровської області Дзвінчук А.В. 

проінформував про підсумки виборів Нікопольського міського голови та 

визнання його повноважень, а також повідомив, що згідно з постановою від 

23.11.2020 року №177 «Про визнання Нікопольського міського голови 

обраним» Нікопольська міська територіальна виборча комісія Нікопольського 

району Дніпропетровської області постановила визнати обраним 

Нікопольським міським головою Нікопольського району Дніпропетровської 

області  Саюка Олександра Івановича. 

 

 Голова Нікопольської міської територіальної виборчої комісії 

Нікопольського району Дніпропетровської області Дзвінчук А.В. запросив 

новообраного міського голову Саюка О.І. на трибуну для складання присяги. 

 

Міський голова Саюк О.І. склав присягу посадової особи місцевого 

самоврядування та підписав її. Голова Нікопольської міської територіальної 

виборчої комісії Нікопольського району Дніпропетровської області Дзвінчук 

А.В. вручив міському голові Саюку О.І. посвідчення міського голови. 

 

Міський голова Саюк О.І. та голова Нікопольської міської територіальної 

виборчої комісії Нікопольського району Дніпропетровської області Дзвінчук 

А.В. вручили посвідчення депутатам Нікопольської міської ради VIIІ 

скликання.  
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Голова Нікопольської міської територіальної виборчої комісії 

Нікопольського району Дніпропетровської області Дзвінчук А.В. запросив 

міського голову Саюка О.І. зайняти місце в президії. 

 

 Голова Нікопольської міської територіальної виборчої комісії 

Нікопольського району Дніпропетровської області Дзвінчук А.В. висловив 

подяку кожному члену міської виборчої комісії, всім техпрацівникам, юристам, 

бухгалтерам за сумлінну працю на благо України для нашого міста, а також 

слова вдячності виконавчому комітету Нікопольської міської ради, працівникам 

Служби безпеки України, працівникам Нікопольського відділу поліції 

Головного управління національної поліції у Дніпропетровській області, а 

також усім, хто працював та допомагав при проведенні та підготовці до 

виборів. 

 

Голова Нікопольської міської територіальної виборчої комісії 

Нікопольського району Дніпропетровської області Дзвінчук А.В. передав право 

головування на сесії Нікопольському міському голові Саюку О.І. та 

запропонував продовжити ведення 1-ї сесії Нікопольської міської ради VIIІ 

скликання. 

 

Міський голова Саюк О.І. повідомив, що відповідно до Постанови 

Нікопольської міської територіальної виборчої комісії Нікопольського району 

Дніпропетровської області від 23.11.2020 року за № 177, пункту 1 ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», приступив до виконання 

повноважень міського голови 04 грудня 2020 року та підписав відповідне 

розпорядження. 

 

Міський голова Саюк О.І. запропонував провести реєстрацію даного 

документу. 

 

Міський голова Саюк О.І. висловив слова вдячності. 

 

Міський голова Саюк О.І. повідомив, що із 38 депутатів міської ради VIII 

скликання сьогодні зареєструвалось 38 депутатів. Сесія правомочна. 

 

Міський голова Саюк О.І. запропонував продовжити роботу 1-ї сесії 

Нікопольської міської ради VІІІ скликання. 

 

 Для ведення протоколу сесії міської ради міський голова Саюк О.І. 

запропонував обрати секретаріат та затвердити його склад. 

Персонально: 

Пастухова О.Є. – депутат міської ради; 

Савченко О.В. – депутат міської ради; 

Шулім В.Г. – депутат міської ради. 

Проголосували: 
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За –  39 (з урахуванням голосу міського голови Саюка О.І.) 

Проти - немає 

Утримались  - немає 

Не голосували - немає 

Пропозицію прийнято. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Міський голова Саюк О.І. нагадав депутатам, що у зв’язку із введенням в 

дію 26 квітня 2015 року Закону України «Про запобігання корупції» при 

виконанні представницьких повноважень, необхідно дотримуватись вимог 

цього Закону, особливо в частині запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів та попросив всіх дотримуватись вимог діючого регламенту щодо 

дисципліни та етики на пленарному засіданні, особливо під час проведення 

поіменних голосувань. 

 

Міський голова Саюк О.І. запропонував включити до порядку денного 1 –

ї сесії міської ради питання «Про затвердження Регламенту Нікопольської 

міської ради VІІІ скликання».  

 

Міський голова Саюк О.І. запропонував обговорити даний проект 

рішення. 

 

Міський голова Саюк О.І. поставив на голосування пропозицію щодо 

включення до порядку денного питання «Про затвердження Регламенту 

Нікопольської міської ради VІІІ скликання». 

 

Міський голова Саюк О.І. оголосив проведення поіменного голосування. 

Проголосували:  

За –  39 (з урахуванням голосу міського голови Саюка О.І.) 

Проти – немає  

Утримались  - немає  

Не голосували – немає 

Пропозицію прийнято. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Міський голова Саюк О.І. запропонував включити до порядку денного 

питання «Про затвердження Положення про постійні комісії Нікопольської 

міської ради VІІІ скликання».  

 

Міський голова Саюк О.І. запропонував обговорити даний проект 

рішення. 

 

Міський голова Саюк О.І. поставив на голосування пропозицію щодо 

включення до порядку денного питання «Про затвердження Положення про 

постійні комісії Нікопольської міської ради VІІІ скликання». 



8 

 

Міський голова Саюк О.І. оголосив проведення поіменного голосування. 

Проголосували:  

За –  39 (з урахуванням голосу міського голови Саюка О.І.) 

Проти – немає  

Утримались  - немає  

Не голосували – немає 

Пропозицію прийнято. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Міський голова Саюк О.І. запропонував включити до порядку денного 

питання «Про утворення постійних комісій міської ради, затвердження їх 

складу та обрання голів комісій».  

 

Міський голова Саюк О.І. запропонував обговорити дане питання. 

 

Міський голова Саюк О.І. поставив на голосування пропозицію щодо 

включення до порядку денного питання «Про утворення постійних комісій 

міської ради, затвердження їх складу та обрання голів комісій». 

 

Міський голова Саюк О.І. оголосив проведення поіменного голосування. 

Проголосували:  

За –  39 (з урахуванням голосу міського голови Саюка О.І.) 

Проти – немає  

Утримались  - немає  

Не голосували – немає 

Пропозицію прийнято. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Міський голова Саюк О.І. запропонував включити до порядку денного 

питання «Про обрання секретаря Нікопольської міської ради VІІІ скликання».  

 

Міський голова Саюк О.І. запропонував обговорити дане питання. 

 

Міський голова Саюк О.І. поставив на голосування пропозицію щодо 

включення до порядку денного питання «Про обрання секретаря Нікопольської 

міської ради VІІІ скликання». 

 

Міський голова Саюк О.І. оголосив проведення поіменного голосування. 

Проголосували:  

За –  39 (з урахуванням голосу міського голови Саюка О.І.) 

Проти – немає  

Утримались  - немає  

Не голосували – немає 

Пропозицію прийнято. 

Результати поіменного голосування додаються. 
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Міський голова Саюк О.І. запропонував включити до порядку денного 

питання «Про умови оплати праці міського голови Саюка О.І.».  

 

Міський голова Саюк О.І. повідомив про наявність конфлікту інтересів. 

 

Міський голова Саюк О.І. запропонував обговорити даний проект 

рішення. 

 

Міський голова Саюк О.І. поставив на голосування пропозицію щодо 

включення до порядку денного питання «Про умови оплати праці міського 

голови Саюка О.І.». 

 

Міський голова Саюк О.І. оголосив проведення поіменного голосування. 

Проголосували:  

За –  38  

Проти – немає  

Утримались  - немає  

Не голосували – 1 (з урахуванням голосу міського голови Саюка О.І.) 

Пропозицію прийнято. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

           Міський голова Саюк О.І. поставив на голосування порядок денний   1-ї  

сесії міської ради «в цілому» з урахуванням внесених пропозицій. 

 

Міський голова Саюк О.І. оголосив проведення поіменного голосування. 

Проголосували:  

За –  37  

Проти - немає 

Утримались  - немає 

Не голосували – 2 (з урахуванням голосу міського голови Саюка О.І.) 

Пропозицію прийнято. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Порядок денний 1-ї сесії міської ради затверджено з урахуванням 

внесених пропозицій. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про затвердження Регламенту Нікопольської міської ради VІІІ скликання.  

2. Про затвердження Положення про постійні комісії Нікопольської міської 

ради VІІІ скликання. 

3. Про утворення постійних комісій міської ради, затвердження їх складу та 

обрання голів комісій. 

4. Про обрання секретаря Нікопольської міської ради VІІІ скликання. 

Доповідає:  Саюк Олександр Іванович – міський голова. 
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5. Про умови оплати праці міського голови Саюка О.І. 

Доповідає:  Золотих Олена Валеріївна – начальник відділу кадрової служби. 

 

Розгляд питань: 

1. СЛУХАЛИ: міського голову Саюка О.І. «Про затвердження Регламенту 

Нікопольської міської ради VІІІ скликання». 

 

Міський голова Саюк О.І. запропонував обговорити даний проект 

рішення. 

 

Міський голова Саюк О.І. поставив на голосування даний проект 

рішення. 

 

Міський голова Саюк О.І. оголосив проведення поіменного голосування. 

Проголосували: 

За –  38 (з урахуванням голосу міського голови Саюка О.І.) 

Проти – немає 

Утримались  - немає 

Не голосували – 1  

Рішення прийнято. 

/Рішення № 1-1/VІIІ /додається/.  

Результати поіменного голосування додаються. 

 

2. СЛУХАЛИ: міського голову Саюка О.І. «Про затвердження Положення про 

постійні комісії Нікопольської міської ради VІІІ скликання». 

 

Міський голова Саюк О.І. запропонував обговорити даний проект 

рішення. 

 

Міський голова Саюк О.І. поставив на голосування даний проект 

рішення. 

 

Міський голова Саюк О.І. оголосив проведення поіменного голосування. 

Проголосували: 

За –  37 (з урахуванням голосу міського голови Саюка О.І.) 

Проти – немає 

Утримались  - немає 

Не голосували – 2  

Рішення прийнято. 

/Рішення № 2-1/VІIІ /додається/.  

Результати поіменного голосування додаються. 

 

3. СЛУХАЛИ: міського голову Саюка О.І. «Про утворення постійних комісій 

міської ради, затвердження їх складу та обрання голів комісій». 
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         Міський голова Саюк О.І. оголосив перерву 5 хвилин. 

 

         Після перерви сесія міської ради продовжила свою роботу. 

 

         Міський голова Саюк О.І. зачитав проект рішення «Про утворення 

постійних комісій міської ради, затвердження їх складу та обрання голів 

комісій». Склад постійних комісій Нікопольської міської ради: 

 

 Комісія міської ради з питань промисловості, соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів: 

 

Івріна Олена Львівна – голова комісії, депутат міської ради; 

Мацко Юрій Юрійович – член комісії, депутат міської ради; 

Обиденна Тетяна Славівна – член комісії, депутат міської ради; 

Рудик Володимир Михайлович – член комісії, депутат міської ради; 

Савченко Олексій Володимирович – член комісії, депутат міської ради. 

 

 Комісія міської ради з питань законності, правопорядку, мобілізаційної 

роботи, регуляторної політики, регламенту міської ради та етики депутатської 

діяльності: 

 

Журавльов Віталій Юрійович – голова комісії, депутат міської ради; 

Базилюк Іван Іванович – член комісії, депутат міської ради; 

Пилипенко Володимир Петрович – член комісії, депутат міської ради. 

  

 Комісія міської ради з питань міського господарства та 

енергозбереження: 

 

Гришин Денис Олександрович – голова комісії, депутат міської ради; 

Алейников Леонід Максимович – член комісії, депутат міської ради; 

Гришин Олександр Анатолійович – член комісії, депутат міської ради; 

Сідільова Ганна Миколаївна – член комісії, депутат міської ради; 

Таран Євген Миколайович – член комісії, депутат міської ради. 

 

 Комісія міської ради з питань бізнесу, споживчого ринку, сфери послуг, 

транспорту та зв’язку: 

Сиротенко Алла Леонідівна – голова комісії, депутат міської ради; 

Долідзе Аліна Олександрівна – член комісії, депутат міської ради; 

Олійник Руслан Юрійович – член комісії, депутат міської ради. 

 

 Комісія міської ради з питань містобудування та землекористування: 

Кисельов Валерій Петрович – голова комісії, депутат міської ради; 

Бовкун Євген Іванович – член комісії, депутат міської ради; 

Донець Сергій Михайлович – член комісії, депутат міської ради; 

Олійник Микола Іванович – член комісії, депутат міської ради; 
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Скакун Руслан Олександрович – член комісії, депутат міської ради. 

 

 Комісія міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту: 

 

Соломаха Олена Анатоліївна – голова комісії, депутат міської ради; 

Горяна Валентина Вікторівна – член комісії, депутат міської ради; 

Доброродній Анатолій Федорович – член комісії, депутат міської ради; 

Полякова Олена Євгенівна – член комісії, депутат міської ради; 

Целуйко Анна Валентинівна – член комісії, депутат міської ради; 

Шулім Валентина Григорівна – член комісії, депутат міської ради.  

  

          Комісія міської ради з питань освіти, культури, фізкультури, спорту, 

туризму та у справах молоді: 

 

Соколенко Катерина Володимирівна – голова комісії, депутат міської ради; 

Коблюк Сергій Володимирович – член комісії, депутат міської ради; 

Пастухова Ольга Євгенівна – член комісії, депутат міської ради; 

Рибаков Олександр Михайлович – член комісії, депутат міської ради; 

Фельдман Олег Олександрович – член комісії, депутат міської ради. 

 

 Комісія міської ради з питань комунальної власності: 

 

Заграй Олександр Іванович – голова комісії, депутат міської ради; 

Марченко Сергій Олександрович – член комісії, депутат міської ради; 

Харченко Ірина Володимирівна – член комісії, депутат міської ради. 

 

          Комісія міської ради з питань охорони навколишнього природного 

середовища: 

 

Донець Михайло Сергійович – голова комісії, депутат міської ради; 

Дерев’янко Юрій Віталійович – член комісії, депутат міської ради; 

Колесник Вадим Геннадійович – член комісії, депутат міської ради. 

 

          Міський голова Саюк О.І. запропонував обговорити даний проект 

рішення. 

 

Міський голова Саюк О.І. поставив на голосування даний проект 

рішення. 

 

Міський голова Саюк О.І. оголосив проведення поіменного голосування. 

Проголосували: 

За –  38 (з урахуванням голосу міського голови Саюка О.І.) 

Проти – немає 

Утримались  - немає 

Не голосували – 1  
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Рішення прийнято. 

/Рішення № 3-1/VІIІ /додається/.  

Результати поіменного голосування додаються. 

 

4. СЛУХАЛИ: міського голову Саюка О.І. «Про обрання секретаря 

Нікопольської міської ради VІІІ скликання». 

 

          Міський голова Саюк О.І. повідомив, що відповідно до Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», секретар міської ради обирається з 

числа депутатів шляхом таємного голосування. 

 

 Міський голова Саюк О.І. запропонував обрати лічильну комісію для 

організації та проведення таємного голосування. 

 

ВИСТУПИВ: депутат міської ради Савченко О.В., який запропонував до 

складу лічильної комісії включити Савченко Олексія Володимировича від 

політичної партії «Європейська солідарність». 

 

ВИСТУПИВ: депутат міської ради Савченко О.В., який запропонував до 

складу лічильної комісії включити Обиденну Тетяну Славівну від політичної 

партії «За майбутнє». 

 

ВИСТУПИВ: депутат міської ради Гришин Д. О., який запропонував до складу 

лічильної комісії включити Гришина Дениса Олександровича від політичної 

партії «Пропозиція». 

 

ВИСТУПИВ: депутат міської ради Рибаков О.М., який запропонував до складу 

лічильної комісії включити Рибакова Олександра Михайловича від політичної 

партії «Опозиційна платформа – за життя». 

 

ВИСТУПИВ: депутат міської ради Мацко Ю.Ю., який запропонував до складу 

лічильної комісії включити Мацко Юрія Юрійовича від партії «Громадська 

сила». 

 

ВИСТУПИЛА: депутат міської ради Сиротенко А.Л., яка запропонувала до 

складу лічильної комісії включити Сиротенко Аллу Леонідівну від політичної 

партії «Слуга народу». 

 

ВИСТУПИЛА: депутат міської ради Харченко Ірина Володимирівна, яка 

запропонувала до складу лічильної комісії включити Харченко Ірину 

Володимирівну від політичної партії «Блок Вілкула «Українська перспектива». 

 

ВИСТУПИВ: депутат міської ради Пилипенко В.П., який запропонував до 

складу лічильної комісії включити Журавльова Віталія Юрійовича від 

політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». 
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          Міський голова Саюк О.І. поставив на голосування пропозицію про 

затвердження кількісного та персонального складу лічильної комісії у складі: 

Савченко Олексій Володимирович  

Обиденна Тетяна Славівна  

Гришин Денис Олександрович  

Рибаков Олександр Михайлович  

Мацко Юрій Юрійович  

Сиротенко Алла Леонідівна  

Харченко Ірина Володимирівна  

Журавльов Віталій Юрійович 

Проголосували:  

За –  39 (з урахуванням голосу міського голови Саюка О.І.) 

Проти - немає 

Утримались  - немає 

Не голосували – немає 

Пропозицію прийнято. 

Склад лічильної комісії затверджено. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

          Міський голова Саюк О.І., згідно пункту 1 статті 50 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», запропонував обрати на посаду секретаря 

Нікопольської міської ради VIIІ скликання Базилюка Івана Івановича – 

депутата міської ради. 

 

 Міський голова Саюк О.І. запропонував обговорити дану пропозицію. 

 

          Міський голова Саюк О.І. оголосив перерву в роботі пленарного 

засідання сесії міської ради на 20 хвилин для підготовки проведення таємного 

голосування. 

 

 Після перерви сесія міської ради продовжила свою роботу. 

 

 Міський голова Саюк О.І. запросив депутата міської ради Обиденну 

Тетяну Славівну для зачитування Протоколу № 1 засідання лічильної комісії. 

 

ВИСТУПИЛА: депутат міської ради Обиденна Т.С., яка зачитала Протокол № 

1 засідання лічильної комісії та повідомила, що головою лічильної комісії 

обрано депутата міської ради Обиденну Тетяну Славівну, секретарем лічильної 

комісії обрано депутата міської ради Рибакова Олександра Михайловича 

(Протокол № 1 додається). 

ВИСТУПИЛА: голова лічильної комісії, депутат міської ради Обиденна Т.С., 

яка ознайомила з формою бюлетеня для таємного голосування, який був 

розроблений лічильною комісією. 
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Міський голова Саюк О.І. поставив на голосування пропозицію 

затвердити форму бюлетеня для проведення таємного голосування. 

Проголосували: 

За – 39 (з урахуванням голосу міського голови Саюка О.І.)  

Проти - немає 

Утримались  - немає 

Не голосували – немає 

Пропозицію  прийнято. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

           Голова лічильної комісії міської ради Обиденна Т.С. запропонувала 

оголосити перерву для підготовки процедури проведення таємного 

голосування. 

 

 Міський голова Саюк О.І. оголосив перерву в роботі пленарного 

засідання сесії міської ради на 10 хвилин.  

  

          Після перерви сесія міської ради продовжила свою роботу. 

 

 Міський голова Саюк О.І. запропонував лічильній комісії провести 

процедуру таємного голосування. 

 

 Голова лічильної комісії міської ради Обиденна Т.С. повідомила, що 

всього лічильною комісією було виготовлено 43 бюлетені для голосування (39 

зареєстровано, додатково 10 відсотків на всякі випадки). Також голова 

лічильної комісії міської ради Обиденна Т.С. зазначила, що відповідно до 

законодавства процедура обрання секретаря міської ради це таємне 

голосування. Голова лічильної комісії міської ради Обиденна Т.С. запросила 

депутатів міської ради проголосувати. 

 

          Депутат міської ради Базилюк І.І. повідомив про наявність конфлікту 

інтересів.  

 

 Проходить процедура таємного голосування. 

           

           Після закінчення таємного голосування головою лічильної комісії 

міської ради Обиденною Т.С. було погашено 4 невикористаних бюлетеня. 

           

           Проходить процедура підрахунку голосів. 

            

           Міський голова Саюк О.І. запропонував лічильній комісії підготувати 

протокол для оголошення результатів голосування. 

           

           Лічильною комісією було складено протокол другого засідання 

лічильної комісії. 
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           Міський голова Саюк О.І. надав слово голові лічильної комісії міської 

ради Обиденній Т.С. для оголошення підсумків таємного голосування. Голова 

лічильної комісії міської ради Обиденна Т.С. повідомила про підсумки 

таємного голосування про обрання секретарем Нікопольської міської ради VIII 

скликання Базилюка Івана Івановича: 

«За» - 29 

«Проти» – 2 

«Утримались» - 1 

«Зіпсовано»  - 7 

 

 Міський голова Саюк О.І. поставив на голосування пропозицію 

затвердити протокол № 2 засідання лічильної комісії. 

Проголосували: 

За – 38 (з урахуванням голосу міського голови Саюка О.І.) 

Проти - немає 

Утримались  - немає 

Не голосували – 1 

Пропозицію  прийнято. 

Протокол № 2 засідання лічильної комісії додається. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

         Міський голова Саюк О.І. зачитав проект рішення «Про обрання 

секретаря Нікопольської міської ради VIIІ скликання» та поставив на 

голосування даний проект рішення. 

Проголосували: 

За – 37 (з урахуванням голосу міського голови Саюка О.І.) 

Проти - немає 

Утримались  - немає 

Не голосували – 2 

Рішення прийнято. 

/Рішення № 4-1/VІIІ /додається/. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

 Міський голова Саюк О.І. запросив секретаря міської ради VIIІ 

скликання Базилюка Івана Івановича до президії та привітав його. 

 

          Міський голова Саюк О.І. запропонував включити до порядку денного 

питання «Про внесення змін до рішення міської ради від 04 грудня 2020 року 

№ 3-1/VIIІ «Про утворення постійних комісій міської ради, затвердження їх 

складу та обрання голів комісій». 

 

          Міський голова Саюк О.І. запропонував обговорити даний проект 

рішення. 

 Міський голова Саюк О.І. поставив на голосування пропозицію щодо 

включення до порядку денного питання «Про внесення змін до рішення міської 
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ради від 04 грудня 2020 року № 3-1/VIIІ «Про утворення постійних комісій 

міської ради, затвердження їх складу та обрання голів комісій». 

Проголосували: 

За – 36 (з урахуванням голосу міського голови Саюка О.І.) 

Проти - немає 

Утримались  - немає 

Не голосували – 3 

Пропозицію прийнято. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

         Міський голова Саюк О.І. поставив на голосування порядок денний 1-ї 

сесії міської ради «в цілому» з урахуванням внесеної пропозиції. 

 

Міський голова Саюк О.І. оголосив проведення поіменного голосування. 

Проголосували:  

За –  37 (з урахуванням голосу міського голови Саюка О.І.) 

Проти - немає 

Утримались  - немає 

Не голосували – 2  

Пропозицію прийнято. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

Порядок денний 1-ї сесії міської ради затверджено з урахуванням 

внесеної пропозиції. 

 

5. СЛУХАЛИ: міського голову Саюка О.І. «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 04 грудня 2020 року № 3-1/VIIІ «Про утворення постійних 

комісій міської ради, затвердження їх складу та обрання голів комісій». 

 

          Міський голова Саюк О.І. запропонував обговорити даний проект 

рішення. 

 

 Міський голова Саюк О.І. поставив на голосування проект рішення «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 04 грудня 2020 року № 3-1/VIIІ «Про 

утворення постійних комісій міської ради, затвердження їх складу та обрання 

голів комісій». 

Проголосували: 

За – 37 (з урахуванням голосу міського голови Саюка О.І.) 

Проти - немає 

Утримались  - немає 

Не голосували – 2 

Рішення прийнято. 

/Рішення № 5-1/VІIІ  /додається/. 

Результати поіменного голосування додаються. 
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           Міський голова Саюк О.І. оголосив перерву в роботі 1-ї сесії 

Нікопольської міської ради. 

 

 

 

Міський голова                    О.І. Саюк 

 

 

 

Секретар         О.Є. Пастухова 

 

 

 

Секретар         О.В. Савченко  

 

 

 

Секретар         В.Г. Шулім 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


