
Міський голова 

Фісак А.П.

Апарат міського голови
Управління правової політики

Відділ внутрішнього аудиту 

та контролю

Керуючий 

справами виконкому

Донець С.М.

Секретар 
міської ради Саюк О.І.

Заступник 

міського голови 

Коник О.В.

Заступник 

міського голови

Тутуров Є.С.

Відділ бухгалтерського

обліку

Відділ внутрішньої політики 

та взаємодії з громадськістю

Архівний відділ

Відділ інформаційних 

технологій

Господарська частина

Відділ ведення Державного 

реєстру виборців

Управління забезпечення 

діяльності виконавчих 

органів міської ради
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Заступник 

міського голови 

Сокол Ю.О.

Управління благоустрою, 

інфраструктури та комунального 

господарства 
Відділ інфраструктури, 

енергозбереження та благоустрою

Відділ комунального господарства

Відділ архітектури та 

містобудівного кадастру

Відділ з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 

населення

Управління соціальної 

політики

Відділ прийняття рішень щодо надання 

соціальних допомог 

Відділ з виплати соціальних допомог 

Відділ соціального захисту населення 

Відділ персоніфікованого обліку осіб 

та розрахунків по пільгам 

Відділ охорони здоров’я 

Служба у справах дітей 

Відділ економічного аналізу та

прогнозування

Управління економіки, фінансів 

та міського бюджету

Відділ аналізу і  планування доходів 

бюджету та нових форм   

господарювання

Бюджетний відділ

Управління комунального 

майна
Відділ з питань приватизації, 

оренди та майна комунальної 

власності

Відділ земельних ресурсів

Відділ освіти і науки 

Відділ сім’ї, молоді та 

позашкільної освіти 

Відділ з питань культури та туризму 

Відділ бухгалтерської служби 

Відділ з прийому громадян щодо 

надання соціальних допомог 

Відділ контролю та соціальних 

інспекторів 

Відділ “Центр надання 

адміністративних послуг 

м.Нікополя”

Відділ по роботі зі 

зверненнями громадян

Відділ міжнародного 
співробітництва та розвитку

Сектор з питань опіки, піклування та усиновлення

Відділ з питань державного 
архітектурно-будівельного 

контролю

Відділ «Центр допомоги учасникам 

антитерористичної операції 

та членам їх сімей»

Заступник 

міського голови

Управління гуманітарної 

політики

Відділ з питань спорту 

Відділ економіки комунальних 

підприємств та бюджетної сфери

Відділ реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та реєстрації 

юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців

Відділ претензійної діяльності

Відділ юридичного супроводу

Відділ реєстрації та обліку 

громадян

Заступник міського
голови – начальник 

управління економіки, 
фінансів та міського бюджету 

Давидко О.М.  

Відділ промисловості та розвитку 

малого та середнього бізнесу 

Відділ екології

Управління контролю

Відділ прес-служби

Апарат міської ради

Відділ з питань праці та соціально-

трудових відносин 

Відділ діловодства

Відділ кадрової служби

Управління адміністративних 

послуг та дозвільних процедур

Відділ з питань моніторингу та 
супроводу закупівель

Відділ з питань оборонної та 
мобілізаційної роботи

Організаційний відділ

Відділ бухгалтерського обліку 

та економіки


