
НІКОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

Сімдесят четверта (позачергова) сесія міської ради сьомого скликання 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

                                                     20 листопада 2020 року 

                                                     Усього обрано 42 депутати                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

        Були присутні 25 депутатів 

 

 

 

Головував  міський голова Фісак А.П. 

 

У роботі сесії взяли участь: 

Фірсов В.В. – заступник начальника Нікопольського МВ УСБУ у 

Дніпропетровській області, керівники виконавчих органів міської ради. 

 

 

Міський голова Фісак А.П. на період проведення пленарного засідання 

74-ї (позачергової) сесії міської ради запропонував обрати секретаріат та 

затвердити його склад. 

Персонально: 

Заграй О.І. – депутат міської ради; 

Чиков Т.В. – депутат міської ради; 

Шулім В.Г.  – депутат міської ради. 

Проголосували: 

За –  25 (з урахуванням голосу міського голови Фісака А.П.) 

Проти - немає 

Утримались  - немає 

Не голосували - немає 

Пропозицію прийнято. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

 

Міський голова Фісак А.П. 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. 
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Міський голова Фісак А.П. запропонував взяти порядок денний 74-ї 

(позачергової) сесії міської ради «за основу». 

 

Міський голова Фісак А.П. поставив на голосування дану пропозицію. 

 

Міський голова Фісак А.П. оголосив проведення поіменного голосування. 

Проголосували:  

За –  26 (з урахуванням голосу міського голови Фісака А.П.) 

Проти - немає 

Утримались  - немає 

Не голосували - немає 

Пропозицію прийнято. 

Порядок денний взято «за основу». 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

 

         Міський голова Фісак А.П. нагадав депутатам, що згідно зі статтею 17 

Регламенту міської ради, «пропозиції до порядку денного, внесені … під час 

чергової сесії, вносяться на розгляд міської ради після обговорення. 

Депутатами приймається рішення про включення цих пропозицій до порядку 

денного у тому разі, якщо додаткове питання порядку денного не потребує 

консультації з громадськістю відповідно до чинного законодавства України». 

         

              

             Міський голова Фісак А.П. поставив на голосування порядок денний   

74-ї (позачергової) сесії міської ради «в цілому». 

 

 

Міський голова Фісак А.П. оголосив проведення поіменного голосування. 

Проголосували:  

За –  26 (з урахуванням голосу міського голови Фісака А.П.) 

Проти - немає 

Утримались  - немає 

Не голосували - немає 

Пропозицію прийнято. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

 

Порядок денний 74-ї (позачергової) сесії міської ради затверджено.  

 

 

Порядок денний: 
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1. Про затвердження змін до міської Програми «Фінансова підтримка 

комунальних підприємств охорони здоров’я м. Нікополя на 2020 рік». 

Доповідає: Бредихіна Надія Олександрівна – голова постійної комісії міської 

ради. 
 

2. Про  надання згоди на придбання до комунальної власності територіальної 

громади м. Нікополя в особі Нікопольської міської ради нерухомого майна. 

Доповідає: Івріна Олена Львівна – голова постійної комісії міської ради. 
 

3. Про внесення змін до рішення міської ради  від 20 грудня  2019 року                                  

№ 70-57/VІІ «Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік». 

Доповідає:  Давидко Олена Миколаївна -  заступник  міського голови – 

начальник  управління економіки, фінансів та міського бюджету. 

 

Розгляд питань: 
           

1. СЛУХАЛИ: голову постійної комісії міської ради Бредихіну Н.О. «Про 

затвердження змін до міської Програми «Фінансова підтримка комунальних 

підприємств охорони здоров’я м. Нікополя на 2020 рік». 

 

Міський голова Фісак А.П. запропонував обговорити даний проект 

рішення. 

 

Депутат міської ради Бредихіна Н.О. повідомила, що не буде голосувати 

у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів. 

 

Міський голова Фісак А.П. поставив на голосування даний проект 

рішення. 

 

Міський голова Фісак А.П. оголосив проведення поіменного голосування. 

Проголосували: 

За –  25 (з урахуванням голосу міського голови Фісака А.П.) 

Проти – немає 

Утримались  - немає 

Не голосували – 1  

Рішення прийнято. 

/Рішення № 1-74/VІI /додається/.  

Результати поіменного голосування додаються. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: голову постійної комісії міської ради Івріну О.Л. «Про  надання 

згоди на придбання до комунальної власності територіальної громади м. 

Нікополя в особі Нікопольської міської ради нерухомого майна». 
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Міський голова Фісак А.П. запропонував обговорити даний проект 

рішення. 

 

          Депутат міської ради Піддубний С.О. повідомив про наявність конфлікту 

інтересів.  

 

Міський голова Фісак А.П. поставив на голосування даний проект 

рішення. 

 

Міський голова Фісак А.П. оголосив проведення поіменного голосування. 

Проголосували: 

За –  22 (з урахуванням голосу міського голови Фісака А.П.) 

Проти – 1 

Утримались  - 1 

Не голосували – 2  

Рішення прийнято. 

/Рішення № 2-74/VІI /додається/.  

Результати поіменного голосування додаються. 

 

 
3. СЛУХАЛИ: заступника  міського голови – начальника  управління 

економіки, фінансів та міського бюджету Давидко О.М. «Про внесення змін до 

рішення міської ради  від 20 грудня  2019 року № 70-57/VІІ «Про бюджет міста 

Нікополя на 2020 рік». 

 

Міський голова Фісак А.П. запропонував обговорити даний проект 

рішення. 

 

Депутат міської ради Бредихіна Н.О. повідомила, що не буде голосувати 

у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів. 

 

Міський голова Фісак А.П. поставив на голосування даний проект 

рішення. 

 

Міський голова Фісак А.П. оголосив проведення поіменного голосування. 

Проголосували: 

За –  25 (з урахуванням голосу міського голови Фісака А.П.) 

Проти – немає 

Утримались  - немає 

Не голосували – 1  

Рішення прийнято. 

/Рішення № 3-74/VІI /додається/.  

Результати поіменного голосування додаються. 
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Усі питання порядку денного розглянуті. 

 

 

74-а (позачергова) сесія Нікопольської міської ради оголошена закритою. 

 

 

 

 

 

Міський голова                       А.П. Фісак 

 

 

 

Секретар         О.І. Заграй 

 

 

 

Секретар         Т.В. Чиков 

  

 

 

Секретар         В.Г. Шулім 


