
Восьме  скликання 

Перша сесія  

 

П Р О Т О К О Л   

 

09 грудня 2020 року 

11.00 година 

Актова зала районної ради 

Усього обрано: 64 депутати 

Взяли участь у пленарному 

засіданні: 64 депутати 

 

Сесію відкриває голова Дніпровської районної виборчої комісії 

Олександр Александров: Шановні депутати! Відповідно до частини 3 статті 

46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» мені надано право 

відкрити першу сесію Дніпровської районної ради восьмого скликання. 

Склад Дніпровської районної ради Дніпропетровської області 

VІІІ скликання 64 депутатів. 

Для участі в роботі сесії прибуло 64 депутати. 

Перша організаційна сесія Дніпровської районної ради Дніпропетровської 

області VIII скликання вважається відкритою. 

Шановні депутати, на розгляд першої сесії виносяться питання: 

- про результати  голосування, підсумки виборів та визнання повноважень 

депутатів районної ради; 

- про обрання тимчасової президії; 

- про обрання голови та заступника голови районної ради; 

- різне. 

Тож дозвольте, шановні, мені – голові районної виборчої комісії, 

проінформувати вас про результати виборів депутатів Дніпровської районної 

ради VІІІ скликання.  

25 жовтня 2020 року відбулися вибори перші вибори депутатів районної 

ради. 

Для участі у виборах до Дніпровської районної ради Дніпропетровської 

області були зареєстровані 475 кандидатів від 9 обласних організацій 

політичних партій. 

У день виборів на виборчі дільниці прийшли 275636 з 866118 чоловік, 

тобто у голосуванні прийняли участь 31,8 відсотків виборців району. 

Встановлення підсумків голосування та результатів виборів депутатів 

районної ради у багатомандатному виборчому окрузі проводилося відповідно 

до статей 256-260 Виборчого кодексу України і було покладено на 

територіальні виборчі комісії місцевих рад та районну виборчу комісію. 
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На підставі протоколів міських, селищних і сільських виборчих комісій 

про підсумки голосування з виборів депутатів Дніпровської районної ради 

Дніпропетровської області Дніпровська районна виборча комісія підтверджує, 

що вибори на території району відбулися. 

Загальна кількість голосів виборців, поданих за місцеві організації 

політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі - 256829. 

Районна рада обрана у складі 64 депутатів від шести політичних партій, 

які подолали п`ятивідсотковий бар`єр. 

За підсумками виборів та відповідно до проведеної реєстрації 

пропонується визнати повноваження депутатів Дніпровської районної ради 

Дніпропетровської області VІІІ  скликання, а саме:  

1.  Байрамова Вікторія Олександрівна ПП «ПРОПОЗИЦІЯ»  

2.  Балабанов Ігор Вікторович ПП « Громадська сила»  

3.  Балтакса Ірина Вячеславівна ПП «Опозиційна платформа – За 

життя» 

 

4.  Бандура Станіслав Васильович ПП «ПРОПОЗИЦІЯ»  

5.  Біла Любов Олексіївна ПП «Блок Вілкула «Українська 

перспектива» 

 

6.  Биков Артур Едуардович ПП «Блок Вілкула «Українська 

перспектива» 

 

7.  Волков Олександр Євгенійович ПП «Опозиційна платформа – За 

життя» 

 

8.  Герліванова Ірина Анатоліївна ПП «ПРОПОЗИЦІЯ»  

9.  Дєєв Олександр Петрович ПП «ПРОПОЗИЦІЯ»  

10.  Добаріна Ірина Володимирівна ПП «Опозиційна платформа – За 

життя» 

 

11.  Дорохін Віталій Ігорович ПП «Слуга народу»  

12.  Ємець Василь Павлович ПП «ПРОПОЗИЦІЯ»  

13.  Жижко Костянтин Вікторович ПП «ПРОПОЗИЦІЯ»  

14.  Зайцев Вадим Олександрович ПП «Опозиційна платформа – За 

життя» 

 

15.  Заманський Олександр Леонідович ПП «Опозиційна платформа – За 

життя» 

 

16.  Змієнко Антоніна Василівна ПП «ПРОПОЗИЦІЯ»  

17.  Зражевський Владислав Іванович ПП «Європейська Солідарність»  

18.  Іванусь Ігор Сергійович ПП «Європейська Солідарність»  

19.  Капацин Інна Володимирівна ПП «Слуга народу»  

20.  Карамушка Максим Олегович ПП «Опозиційна платформа – За 

життя» 

 

21.  Касумханов Ахмед Керимагаевич ПП «Громадська сила»  

22.  Касьян Олександр Вікторович ПП «ПРОПОЗИЦІЯ»  

23.  Клешня Анатолій Федотович ПП «Опозиційна платформа – За 

життя» 

 

24.  Клименко Дмитро Олександрович ПП «ПРОПОЗИЦІЯ»  
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25.  Коваленко Анатолій Миколайович ПП «Опозиційна платформа – За 

життя» 

 

26.  Ковальов Владислав Вадимович ПП «Громадська сила»  

27.  Ковальчук Олексій Семенович ПП «Опозиційна платформа – За 

життя» 

 

28.  Кравченко Володимир 

Олександрович 

ПП «Слуга народу»  

29.  Кручініна Ольга Олександрівна ПП «Громадська сила»  

30.  Лещенко Максим Олександрович ПП «ПРОПОЗИЦІЯ»  

31.  Літвінов Ігор Володимирович ПП «ПРОПОЗИЦІЯ»  

32.  Лобаченко Ігор Сергійович ПП «ПРОПОЗИЦІЯ»  

33.  Лисюк Артем Миколайович ПП «Опозиційна платформа – За 

життя» 

 

34.  Маринкевич Ігор Валерійович ПП «ПРОПОЗИЦІЯ»  

35.  Мартіросов Армен Рудольфович ПП «Слуга народу»  

36.  Медвідь Павло В’ячеславович ПП «Європейська Солідарність»  

37.  Мунтян Катерина Вікторівна ПП «Блок Вілкула «Українська 

перспектива» 

 

38.  Носов В’ячеслав Антонович ПП «Опозиційна платформа – За 

життя» 

 

39.  Окомашенко Світлана Євгенівна ПП «Опозиційна платформа – За 

життя» 

 

40.  Охотний Олександр 

Олександрович 

ПП «Слуга народу»  

41.  Павлов Ігор Олександрович ПП «ПРОПОЗИЦІЯ»  

42.  Панасевич Дарина Павлівна ПП «Блок Вілкула «Українська 

перспектива» 

 

43.  Панченко Володимир Григорович ПП «ПРОПОЗИЦІЯ»  

44.  Панфілов Антон Юрійович ПП «Блок Вілкула «Українська 

перспектива» 

 

45.  Погоріла Олена Іванівна ПП «Слуга народу»  

46.  Поклонська Віра Олегівна ПП «Слуга народу»  

47.  Постолов Олег Михайлович ПП «Опозиційна платформа – За 

життя» 

 

48.  Приходько Олег Іванович ПП «Слуга народу»  

49.  Пруденко Роман Вікторович ПП «Слуга народу»  

50.  Рокутов Тарас Сергійович ПП «Європейська Солідарність»  

51.  Руденко Богдан Валерійович ПП «Європейська Солідарність»  

52.  Рябець Марина Анатоліївна ПП «Слуга народу»  

53.  Садковський Дмитро Михайлович ПП «Громадська сила»  

54.  Сегеда Юлія Анатоліївна ПП «Європейська Солідарність»  

55.  Стороженко Дмитро Ігорович ПП «Слуга народу»  

56.  Ткаченко Олена Ярославівна ПП «Опозиційна платформа – За 

життя» 

 



4 

 

57.  Фарафонов Ігор Олександрович ПП «Європейська Солідарність»  

58.  Файзулліна Юлія Ядгарівна ПП «Слуга народу»  

59.  Холодний В’ячеслав Анатолійович ПП «ПРОПОЗИЦІЯ»  

60.  Широких Олександр Сергійович ПП «Блок Вілкула «Українська 

перспектива» 

 

61.  Шляхов Сергій Вячеславович ПП «Слуга народу»  

62.  Щербатов Олексій Володимирович ПП «Опозиційна платформа – За 

життя» 

 

63.  Юрчак Катерина Олегівна ПП «Громадська сила»  

64.  Ярмолюк Іван Савич ПП «Європейська Солідарність»  

 

Відповідно до частини 3 статті 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» інформація про  результати  голосування, 

підсумки виборів та визнання повноважень депутатів районної ради 

приймається до відома. 

Александров О.: Вітаю вас!  

Відповідно до Виборчого кодексу України вам, шановні депутати, 

необхідно прийняти Присягу, текст якої вам розданий.  

Александров О. зачитав текст Присяги разом з депутатами. Кожен депутат 

підписав текст Присяги. 

Шановні депутати! Відповідно до частини 3 статті 46 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» з моменту визнання повноважень 

депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа 

депутатів ради – представників партій (блоків), які набрали найбільшу 

кількість голосів на виборах, у кількості не більше 5 осіб. 

Тому пропонується обрати тимчасову президію у кількості 5-ти осіб – 

представників партій «ПРОПОЗИЦІЯ», «Опозиційна платформа – За життя», 

«Слуга народу», «Європейська Солідарність» і «БЛОК ВІЛКУЛА 

«УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА», які набрали найбільшу кількість голосів 

на виборах. 

 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“За” – 64 

“Проти” – 0 

“Утрималось” – 0 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 1-1/VІIІ - додається. 
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Александров О.: Пропоную включити до складу тимчасової президії 

представників цих політичних команд. Персонально: 

- від Політичної партії «ПРОПОЗИЦІЯ» - Максима Лещенка; 

- від Політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» - Олексія 

Щербатова; 

- від Політичної партії «Слуга народу» - Марину Рябець; 

- від Політичної партії «Європейська Солідарність» - Владислава 

Зражевського; 

- від Політичної партії «БЛОК ВІЛКУЛА «УКРАЇНСЬКА 

ПЕРСПЕКТИВА» - Олександра Широких. 

Будуть інші пропозиції? Немає. 

Александров О.: Хто за те, щоб включити до складу тимчасової президії: 

- від Політичної партії «ПРОПОЗИЦІЯ» - Максима Лещенка; 

- від Політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» - Олексія 

Щербатова; 

- від Політичної партії «Слуга народу» - Марину Рябець; 

- від Політичної партії «Європейська солідарність» - Владислава 

Зражевського; 

- від Політичної партії «БЛОК ВІЛКУЛА «УКРАЇНСЬКА 

ПЕРСПЕКТИВА» - Олександра Широких, 

 прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“За” – 64 

“Проти” – 0 

“Утрималось” – 0 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 2-1/VІIІ - додається. 

Александров О.: На цьому мої повноваження головуючого на сесії 

завершені. Передаю право ведення сесії тимчасовій президії. Члени 

тимчасової президії почергово головують на пленарному засіданні ради до 

обрання голови ради.  

Відповідно до пункту 1 статті 11 Регламенту Дніпровської районної 

ради право ведення пленарного засідання надається Максиму Лещенку – 

представнику політичної партії «ПРОПОЗИЦІЯ», яка набрала найбільшу 

кількість голосів на виборах.  

 

Від тимчасової президії на сесії головує Максим Лещенко. 

Головуючий: Згідно з пунктом 1 статті 55 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» голова районної ради обирається на сесії з числа 

її депутатів на строк повноваження ради таємним голосуванням.  
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Для проведення таємного голосування і встановлення його результатів 

нам необхідно обирати з числа депутатів відкритим голосуванням лічильну 

комісію.  

Згідно пункту 2 статті 23 Регламенту Дніпровської районної ради 

VІІ скликання лічильна комісія обирається Радою з числа депутатів Ради на 

підставі пропорційного представництва від різних партій шляхом відкритого 

голосування за списком без обговорення. 

Виходячи з вище викладеного: 

- від Політичної партії «ПРОПОЗИЦІЯ» - 3 представника; 

- від Політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» - 

3 представника; 

- від Політичної партії «Слуга народу» - 2 представника; 

- від Політичної партії «Європейська солідарність» - 1 представник; 

- від Політичної партії «БЛОК ВІЛКУЛА «УКРАЇНСЬКА 

ПЕРСПЕКТИВА» - 1 представник; 

- від Політичної партії «Громадська сила» - 1 представник. 

Загальна кількість лічильної комісії складає – 11 чоловік. 

Хто за те, щоб лічильну комісію обрати у кількості 11 чоловік, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“За” – 64 

“Проти” – 0 

“Утрималось” – 0 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 3-1/VІIІ - додається. 

Головуючий: Шановні представники політичних партій, прошу визначитись 

з представництвом у лічильній комісії.  

Від депутатів надходять пропозиції: 

- від Політичної партії «ПРОПОЗИЦІЯ» - Станіслав Бандура, Ігор 

Маринкевич, Ігор Літвінов; 

- від Політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» - Світлана 

Окомашенко, Олександр Волков, Ірина Добаріна; 

- від Політичної партії «Слуга народу» - Володимир Кравченко, 

Олена Погоріла; 

- від Політичної партії «Європейська Солідарність» - Юлія Сегеда; 

- від Політичної партії «БЛОК ВІЛКУЛА «УКРАЇНСЬКА 

ПЕРСПЕКТИВА» - Любов Біла; 

- від Політичної партії «Громадська сила» - ___________. 
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Головуючий: Шановні депутати! Голосувати будемо персонально, за кожну 

кандидатуру чи списком? Хто за те щоб голосувати списком?  

Хто за? 

Проти? 

Утримався? 

Приймається. 

Головуючий: Шановні депутати! Голосувати будемо персонально, за кожну 

кандидатуру чи списком? Хто за те щоб голосувати списком?  

Хто за? 

Проти? 

Утримався? 

Приймається. 

 

Головуючий: Хто за те, щоб затвердити лічильну комісію у складі:  

від Політичної партії «ПРОПОЗИЦІЯ»: 

- 1. Станіслав Бандура; 

- 2. Ігор Маринкевич; 

- 3. Ігор Літвінов; 

від Політичної партії «Опозиційна платформа –За життя»: 

- 1. Світлана Окомашенко; 

- 2. Олександр Волков; 

- 3. Ірина Добаріна; 

від Політичної партії «Слуга народу»:  

- 1. Володимир Кравченко; 

- 2. Олена Погоріла; 

від Політичної партії «Європейська солідарність» -  

- 1. Юлія Сегеда; 

від політичної партії «БЛОК ВІЛКУЛА «УКРАЇНСЬКА 

ПЕРСПЕКТИВА»: 

- 1. Любов Біла; 

від Політичної партії «Громадська сила»: 

- 1.  

 

прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“За” – 64 

“Проти” – 0 

“Утрималось” – 0 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 4-1/VІIІ - додається. 

Головуючий: Прошу лічильну комісію зайняти місця в першому ряду, 

провести своє засідання і обрати голову та секретаря. 
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Лічильна комісія обрала зі свого складу голову і секретаря комісії. 

Голова лічильної комісії Станіслав Бандура, секретар – Юлія Сегеда.  

Слово надається голові лічильної комісії. 

Бандура С.: Шановні депутати! Комісія провела своє перше засідання і 

вирішила головою лічильної комісії обрати мене – Станіслава Бандуру, 

секретарем – Юлію Сегеду.  

Головуючий: Шановні депутати! Пропоную затвердити Протокол №1 

лічильної комісії «Про обрання голови та секретаря лічильної комісії».  

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“За” – 64 

“Проти” – 0 

“Утрималось” – 0 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 5-1/VІIІ - додається. 

Головуючий: Шановні депутати! Відповідно до статті 55 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» голова районної ради обирається 

відповідною радою з числа її депутатів таємним голосуванням більшістю 

голосів від загального складу ради, тобто в нашому випадку голова районної 

ради вважатиметься обраним, якщо за нього проголосують не менше 33 

депутатів. 

Прошу лічильну комісію підготувати протокол для затвердження зразка 

виборчого бюлетеня з обрання голови Дніпровської районної ради 

Дніпропетровської області VIII скликання. 

Бандура С.: Шановні депутати! Відповідно до статті 38 Регламенту 

Дніпровської районної ради бюлетені для проведення таємного голосування з 

питання обрання голови районної ради виготовлені під контролем лічильної 

комісії в кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів - 64 штуки 

бюлетенів.   

(Голова лічильної комісії показує бюлетень депутатам) 

Бандура С.: Шановні депутати! Прошу затвердити Протокол № 2 лічильної 

комісії «Про затвердження зразка виборчого бюлетеня з обрання голови 

Дніпровської районної ради Дніпропетровської області VIII скликання». 

Головуючий: Хто за те, щоб затвердити Протокол № 2 лічильної комісії 

«Про затвердження зразка виборчого бюлетеня з обрання голови 

Дніпровської районної ради Дніпропетровської області VIII скликання», 

прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“За” – 64 

“Проти” – 0 

“Утрималось” – 0 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 6-1/VІIІ - додається. 

Головуючий: Шановні депутати! Які будуть пропозиції по кандидатурі на 

посаду голови районної ради? 

За пропозицією депутата від Політичної партії «Слуга народу» 

Володимира Кравченка вноситься кандидатура Романа Пруденка. 

За пропозицією депутата районної ради від Політичної партії 

«ПРОПОЗИЦІЯ» Станіслава Бандури вноситься кандидатура Максима 

Лещенка. 

Інших пропозицій від депутатів не надходить. 

Головуючий: Поки лічильна комісія вносить прізвища до бюлетеня, 

запрошую  кандидатів на трибуну для виступу.  

Пруденко Р. і Лещенко М. виступають перед депутатами щодо бачення і 

першочергового плану дій на посаді голови районної ради. 

Головуючий: Продовжуємо роботу сесії. Шановні депутати! Відповідно до 

статті 39 Регламенту районної ради порядок проведення процедури 

голосування наступний. 

Депутати отримують один виборчий бюлетень. За отримання бюлетеня 

ставлять власний підпис в списку депутатів. Потім проходять до виборчої 

кабіни і до скриньки. Заповнення бюлетенів здійснюється депутатом лише в 

кабіні для таємного голосування. 

У бюлетені для голосування депутат робить у квадраті напроти прізвища 

кандидата, за якого він голосує, позначку, яка дає однозначну відповідь про 

його волевиявлення. 

Заповнений бюлетень голосуючий опускає у виборчу скриньку. 

Після підрахунку голосів комісія оголосить результати голосування. 

Шановні депутати! Прошу вас відповідально ставитися до заповнення 

бюлетенів! 

Головуючий надає слово для оголошення Протоколу № 3 голові лічильної 

комісії. 

Бандура С. зачитує Протокол № 3 лічильної комісії «Про визначення часу та 

місця для голосування з обрання голови Дніпровської районної ради 

Дніпропетровської області VIII скликання»:  
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Вибори голови Дніпровської районної ради Дніпропетровської області 

VIII скликання провести 09 грудня 2020 року о 12 годині 20 хвилин у 

приміщенні зали засідань Дніпровської районної ради Дніпропетровської 

області за адресою: смт Слобожанське, вул. Теплична, 5. Таємне голосування 

провести згідно з процедурою, виписаною статтею 39 Регламенту 

Дніпровської районної ради. 

Прошу затвердити Протокол № 3 лічильної комісії. 

Головуючий:  Хто за те, щоб затвердити Протокол № 3 лічильної комісії 

«Про визначення часу та місця для голосування з обрання голови 

Дніпровської районної ради Дніпропетровської області VIII скликання», 

прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“За” – 43 

“Проти” – 10 

“Утрималось” – 11 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 7-1/VІIІ - додається. 

Головуючий: Прошу членів лічильної комісії показати депутатам скриньку 

для голосування і опечатати її. 

(Після опечатування скриньки) 

Головуючий: Шановні депутати, прошу підходити до столу лічильної 

комісії, отримувати бюлетені і голосувати. 

 (Після проведення процедури голосування) 

Голова лічильної комісії Бандура С.  зачитує Протокол № 4 «Про підсумки 

таємного голосування з обрання голови Дніпровської районної ради 

Дніпропетровської області VIII скликання 09.12.2020 року».  

За результатами таємного голосування «за» Пруденка Р. проголосувало 

19 депутатів, «за» Лещенка М. – 39 депутатів, «не голосували» - 6. 

 

Головуючий: Хто за те, щоб затвердити Протокол № 4 лічильної комісії 

«Про підсумки таємного голосування з обрання голови Дніпровської 

районної ради Дніпропетровської області VIII скликання 09.12.2020 року»?  

Прошу голосувати.  

Результати голосування: 

“За” – 43 

“Проти” – 0 

“Утрималось” – 21 
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Головуючий: Шановні депутати! За результатами голосування головою 

районної ради обрано Максима Олександровича Лещенка. Тому 

пропонується наступний проект рішення: 

«Відповідно до статей 43, 55 та 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»   районна рада в и р і ш и л а : 

1. Затвердити Протокол № 4 лічильної комісії «Про підсумки таємного 

голосування з обрання голови Дніпровської районної ради Дніпропетровської 

області VIII скликання 09.12.2020 року». 

2. На підставі Протоколу № 4 лічильної комісії вважати обраним 

головою Дніпровської районної ради Максима Лещенка. 

3. На виконання статей 56-58 Закону України «Про запобігання 

корупції», статей 3, 5 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, 

які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття 

відповідального або особливо відповідального становища, та посад з 

підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171, організувати проведення 

спеціальної перевірки відомостей про Лещенка М., обраного на посаду 

голови районної ради, за його письмовою згодою, у встановленому законом 

порядку. 

4. Відповідно до статей 14 і 15 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» присвоїти Лещенку М. 7 ранг посадової особи 

місцевого самоврядування в межах третьої категорії посад». 

Результати голосування: 

“За” – 64 

“Проти” – 0 

“Утрималось” – 0 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 8-1/VІIІ - додається. 

Головуючий: Шановні депутати! Повноваження тимчасової президії на 

цьому завершено. Я продовжую вести сесію як голова районної ради. 

 

Головує на пленарному засіданні голова районної ради Максим 

Лещенко. 

Головуючий: Шановні депутати! Вітаю вас з обранням і бажаю плідних 

депутатських справ на користь Дніпровського району. 
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Дякую за велику роботу по організації та проведенню виборів депутатів 

районної ради районній виборчій комісії. Бажаю плідної роботи протягом 

скликання.  

Шановні депутати! Продовжуємо роботу сесії.  

Нам необхідно обрати заступника голови районної ради. Відповідно до 

пункту 3 частини 6 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» голова районної ради пропонує кандидатуру на посаду заступника 

голови районної ради.  

Шановні депутати, заступник голови районної ради, як і голова ради, 

обирається таємним голосуванням.  

Прошу голову лічильної комісії зачитати Протокол № 5 «Про 

затвердження зразка виборчого бюлетеня з обрання заступника голови 

Дніпровської районної ради Дніпропетровської області VIII скликання». 

Бандура С.: Шановні депутати! Відповідно до статті 38 Регламенту 

Дніпровської районної ради лічильна комісія затвердила зразок виборчого 

бюлетеня для проведення таємного голосування з питання обрання 

заступника голови районної ради і кількість бюлетенів для голосування 

64 шт. Прошу затвердити Протокол № 5 лічильної комісії. 

Головуючий: Хто за те, щоб затвердити Протокол № 5 лічильної комісії 

«Про затвердження зразка виборчого бюлетеня з обрання заступника голови 

Дніпровської районної ради Дніпропетровської області VIII скликання», 

прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“За” – 47 

“Проти” – 0 

“Утрималось” – 17 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 9-1/VІIІ - додається. 

Голова районної ради Максим Лещенко  пропонує включити в бюлетень 

для таємного голосування по виборах заступника голови районної ради 

кандидатуру Анатолія Миколайовича Коваленка. 

Головуючий: Поки лічильна комісія вносить прізвище до бюлетеня, 

запрошую  Коваленка А. на трибуну для виступу. 

Коваленко А. озвучив депутатам районної ради свої автобіографічні 

відомості. 

Бандура С. зачитує Протокол № 6 лічильної комісії «Про визначення часу та 

місця для голосування з обрання заступника голови Дніпровської районної 

ради Дніпропетровської області VIII скликання»:  

Вибори заступника голови Дніпровської районної ради 

Дніпропетровської області VIII скликання провести 09 грудня 2020 року о 
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13 годині 15 хвилин у приміщенні зали засідань Дніпровської районної ради 

Дніпропетровської області за адресою: смт Слобожанське, вул. Теплична, 5. 

Таємне голосування провести згідно з процедурою, виписаною статтею 39 

Регламенту Дніпровської районної ради. 

Прошу затвердити Протокол № 6 лічильної комісії. 

Головуючий:  Хто за те, щоб затвердити Протокол № 6 лічильної комісії 

«Про визначення часу та місця для голосування з обрання заступника голови 

Дніпровської районної ради Дніпропетровської області VIII скликання», 

прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“За” – 46 

“Проти” – 5 

“Утрималось” – 13 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 10-1/VІIІ - додається. 

Головуючий: Прошу членів лічильної комісії показати депутатам скриньку 

для голосування і опечатати її. 

(Після опечатування скриньки) 

Головуючий: Шановні депутати, прошу підходити до столу лічильної 

комісії, отримувати бюлетені і голосувати. 

 (Після проведення процедури голосування) 

 

Головуючий: Шановні депутати, слово надається голові лічильної комісії 

для оголошення результатів виборів з обрання заступника голови районної 

ради. 

Голова лічильної комісії Бандура С. зачитує Протокол № 7 «Про підсумки 

таємного голосування з обрання заступника голови Дніпровської районної 

ради Дніпропетровської області VIII скликання 09.12.2020 року». За 

результатами таємного голосування «за» Анатолія Коваленка  проголосувало 

39 депутатів, «проти»– 19 депутатів, «не голосували» - 6. 

Головуючий: Шановні депутати! За результатами голосування заступником 

голови районної ради обрано Коваленка Анатолія Миколайовича. Тому 

пропонується наступний проект рішення: 

«Відповідно до статей 43, 56 та 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»   районна рада  в и р і ш и л а : 

1. Затвердити Протокол № 7 лічильної комісії «Про підсумки таємного 

голосування з обрання заступника голови Дніпровської районної ради 

Дніпропетровської області VIII скликання 09.12.2020 року». 
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2. На підставі Протоколу № 7 лічильної комісії вважати обраним 

заступником голови Дніпровської районної ради Дніпропетровської області 

VIII скликання Анатолія Коваленка. 

3. На виконання статей 56-58 Закону України «Про запобігання 

корупції», статей 3, 5 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, 

які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття 

відповідального або особливо відповідального становища, та посад з 

підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171, організувати проведення 

спеціальної перевірки відомостей про Коваленка А., обраного на посаду 

заступника голови районної ради, за його письмовою згодою, у 

встановленому законом порядку. 

4. Відповідно до статей 14 і 15 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» присвоїти Коваленку А. 9 ранг посадової особи 

місцевого самоврядування в межах третьої категорії посад». 

 

Хто за даний проект рішення, прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“За” – 49 

“Проти” – 0 

“Утрималось” – 15 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 11-1/VІIІ - додається. 

Головуючий: Шановний Анатолію Миколайовичу! Щиро вітаємо Вас з 

обранням на посаду!  

Коваленко А. дякує депутатам за висловлену підтримку. 

Головуючий: Переходимо до наступного питання «Про преміювання, 

надання матеріальної допомоги та встановлення надбавки до посадового 

окладу голові та заступнику голови районної ради».  

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 

2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів», пропонується : 
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Дати згоду на щомісячне преміювання голови районної ради Максима 

Лещенка та заступника голови районної ради Анатолія Коваленка відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

Надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових 

питань та допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної 

плати. 

Встановити надбавку за високі досягнення у праці та виконання особливо 

важливої роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням 

надбавки за ранг та вислугу років. 

Виплати голові районної ради Лещенку М. та заступнику голови районної 

ради Коваленку А. встановити з 09 грудня 2020 року. 

 

Шановні депутати, прошу голосувати з даного питання. 

Результати голосування: 

“За” – 54 

“Проти” – 2 

“Утрималось” – 6 

«Не голосували» - 2 (Лещенко М., Коваленко А. після усної заяви про 

конфлікт інтересів) 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 12-1/VІIІ - додається. 

Головуючий: Для формування фракцій та пропозицій по постійних комісіях 

я оголошую перерву на 15 хвилин. 

(Після перерви) 

Головуючий: Шановні депутати, прошу всіх зайняти свої місця. Згідно з 

пунктом 4 статті 66 Регламенту Дніпровської районної ради при надходженні 

до районної ради письмового повідомлення на ім`я голови ради про 

сформування депутатської фракції із зазначенням її назви, мети чи завдань, 

персонального складу та партійної належності членів фракції, а також складу 

депутатів ради, які уповноважені представляти фракцію. Це рішення 

доводиться головуючим на пленарному засіданні ради до відома депутатів.  

Тому відповідно до повідомлень, підписаних депутатами районної 

ради, обраними за списками політичних партій «ПРОПОЗИЦІЯ», «Опозиційна 

платформа – За життя», «Слуга народу», «Європейська солідарність», «БЛОК 

ВІЛКУЛА «УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА», «Громадська сила», у 

Дніпровській районній раді Дніпропетровської області VIIІ скликання 

сформовані наступні фракції: 
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1) фракція Політичної партії «ПРОПОЗИЦІЯ» у кількості 15 осіб, 

персонально: 

Керівник фракції:  Станіслав Бандура 

Члени фракції: Ігор Маринкевич 

 Василь Ємець 

 Вікторія Байрамова 

 Ігор Літвінов 

 В’ячеслав Холодний  

 Володимир Панченко 

 Ірина Герліванова 

 Олександр Касьян  

 Ігор Лобаченко 

 Костянтин Жижко 

 Ігор Павлов 

 Олександр Дєєв 

 Антоніна Змієнко 

 Дмитро Клименко 

2) фракція політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» у 

кількості 15 осіб, персонально: 

Керівник фракції:  Олексій Щербатов 

Члени фракції: Анатолій Клешня 

 Артем Лисюк 

 Олексій Ковальчук 

 Олександр Заманський 

 Олена Ткаченко 

 В’ячеслав Носов 

 Ірина Добаріна 

 Світлана Окомашенко 

 Олександр Волков 

 Ірина Балтакса 

Вадим Зайцев 

 Анатолій Коваленко 

 Максим Карамушка 
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 Олег Постолов 

3) фракція політичної партії «Слуга народу» у кількості 13 осіб, 

персонально: 

Керівник фракції: Марина Рябець  

Члени фракції: Роман Пруденко 

 Сергій Шляхов 

 Віра Поклонська 

 Інна Капацин 

 Володимир Кравченко 

 Юлія Файзулліна 

 Дмитро Стороженко 

 Армен Мартіросов 

 Олена Погоріла 

 Олег Приходько 

 Віталій Дорохін 

 Олександр Охот ний 

4) фракція політичної партії «Європейська солідарність» у кількості 

8 осіб, персонально: 

Керівник фракції: Владислав Зражевський 

Члени фракції: Юлія Сегеда 

 Тарас Рокутов 

 Ігор Іванусь 

 Павло Медвідь 

 Богдан Руденко 

 Ігор Фарафонов 

 Іван Ярмолюк 

5) фракція політичної партії «БЛОК ВІЛКУЛА «УКРАЇНСЬКА 

ПЕРСПЕКТИВА» у кількості 6 осіб, персонально: 

Керівник фракції: Олександр Широких  

Члени фракції: Любов Біла  

 Артур Биков 

 Дарина Панасевич 

 Антон Панфілов 
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 Катерина Мунтян 

6) фракція політичної партії «Громадська сила» у кількості 6 осіб, 

персонально: 

Керівник фракції: Дмитро Садковський 

Члени фракції: Ольга Кручініна 

 Ігор Балабанов 

 Ахмед Касумханов 

 Владислав Ковальов 

 Катерина Юрчак 

 

Головуючий: Шановні депутати, наступне питання «Про затвердження 

Положення про постійні комісії Дніпровської районної ради 

Дніпропетровської області VIII скликання». Проект Положення всім 

розданий для ознайомлення. 

Відповідно до пункту 15 статті 47 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»  пропонується: 

Затвердити Положення про постійні комісії Дніпровської районної 

ради Дніпропетровської області VIII скликання. 

Шановні депутати, прошу голосувати з даного питання. 

 

Результати голосування: 

“За” – 41 

“Проти” – 15 

“Утрималось” – 6 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 13-1/VІIІ - додається. 

 

Головуючий: Наступне питання «Про утворення постійних комісій 

Дніпровської районної ради Дніпропетровської області VIII скликання». 

Згідно зі статтею 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її 

депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які 

належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її 

виконавчого комітету. 

http://www.kryvyirih.dp.ua/ukrain/main/rada/radalow.htm
http://www.kryvyirih.dp.ua/ukrain/main/rada/radalow.htm
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2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі 

голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються 

відповідною комісією. 

3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський, 

селищний, міський голова, секретар сільської, селищної, міської ради, голова 

районної у місті (у разі її створення), районної, обласної ради, їх заступники. 

 Голова ради вносить на голосування персональний склад комісій. Отже 

Пропоную: 

1. Утворити 8 постійних комісій районної ради. 

 

2. Визначити назви постійних комісій і обрати їх голову та 

персональний склад: 

1) Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку району, 

підприємництва, бюджету та фінансів: 

Олексій Щербатов – голова; 

Василь Ємець; 

Ігор Маринкевич; 

Вікторія Байрамова; 

Олександр Заманський; 

Олег Постолов; 

Катерина Мунтян; 

Тарас Рокутов. 

 

2) Постійна комісія з питань будівництва, комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою: 

Богдан Руденко – голова; 

Костянтин Жижко; 

Станіслав Бандура; 

Олександр Касьян; 

Антоніна Змієнко; 

Дмитро Клименко; 

Світлана Окомашенко; 

В`ячеслав Носов. 

3) Постійна комісія з питань землі та землекористування: 

Ігор Літвінов – голова; 

Ірина Балтакса; 

Вадим Зайцев; 

Артур Биков; 

Ігор Іванусь; 
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Віра Поклонська; 

Олена Погоріла; 

Олег Приходько. 

 

4) Постійна комісія з питань зв’язків з об’єднаними територіальними 

громадами, агропромислового комплексу: 

Володимир Панченко – голова; 

Олександр Волков; 

Олена Ткаченко; 

Іван Ярмолюк; 

Антон Панфілов; 

Любов Біла; 

Марина Рябець; 

Дмитро Стороженко. 

5) Постійна комісія з питань соціальної політики, науки, освіти, 

культури, духовності, спорту, сім’ї, молоді та охорони здоров’я: 

Олексій Ковальчук – голова; 

Ірина Герліванова; 

Максим Карамушка; 

Ігор Фарафонов; 

Роман Пруденко; 

Інна Капацин; 

Володимир Кравченко; 

Дмитро Садковський. 

 

6) Постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, діяльності 

ради: 

Дарина Панасевич – голова; 

Ірина Добаріна; 

Владислав Зражевський; 

Олександр Охотний; 

Віталій Дорохін; 

Юлія Файзулліна; 

Катерина Юрчак. 

7) Постійна комісія з питань взаємодії з правоохоронними органами: 

Олександр Широких – голова; 

Анатолій Клешня; 

Ігор Павлов; 
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Юлія Сегеда; 

Ігор Балабанов; 

Сергій Шляхов; 

Ахмед Касумханов. 

 

8) Постійна комісія з питань використання природних ресурсів, екології 

та енергозбереження: 

Павло Медвідь – голова; 

В’ячеслав Холодний; 

Артем Лисюк; 

Ігор Лобаченко; 

Олександр Дєєв; 

Владислав Ковальов; 

Армен Мартіросов; 

Ольга Кручініна. 

 

Шановні депутати, прошу голосувати з даного питання. 

 

Результати голосування: 

“За” – 41 

“Проти” – 11 

“Утрималось” – 8 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 14-1/VІIІ - додається. 

 

Головуючий: На наступній сесії для розгляду будуть запропоновані питання 

про затвердження Президії, Регламенту районної ради та інші планові 

питання. 

Дякую за участь у роботі сесії. Сесію закрито. 

 

 

Головуючий      Олександр АЛЕКСАНДРОВ 
 

 

Голова районної ради     Максим ЛЕЩЕНКО 
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