УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Іллінецького району, Вінницької області

============================================================
ПРОТОКОЛ
11.11.2015 року

1 сесія 7 скликання

Всього депутатів

26 чоловік

Присутніх на сесії

26 депутатів

Голова сесії

О.Г.Бондаренко

Секретар сесії

Н.А.Чигрин
ПОРЯДОК

ДЕННИЙ

Про результати голосування та підсумки виборів депутатів міської ради і
міського голови, їх реєстрацію та визнання повноважень.
Інформує О.Г.Бондаренко - голова Іллінецької міської
виборчої комісії.
Голова Іллінецької міської виборчої комісії Олег Георгійович Бондаренко
відкрив 1 сесію 7 скликання.
Оголосив порядок денний сесії.
Одноголосним голосуванням порядок дениий сесії затверджено.
СЛУХАЛИ:

Про результати голосування та підсумки виборів депутатів
міської ради і міського голови, їх реєстрацію та визнання
повноважень.

Інформація О.Г.Бондаренка - голови Іллінецької міської виборчої комісії.
Шановні присутні !
Минув визначений Конституцією України термін діяльності депутатів
місцевих рад шостого скликання та сільських, селищних, міських голів. 25
жовтня 2015 року відбулися вибори депутатів місцевих рад шостого скликання
та сільських, селищних, міських голів Завершується процес формування
місцевих органів влади.
Відповідно до стаття 25 Закону України «Про місцеві вибори» міська
виборча комісія здійснювала свої повноваження на території міста. Згідно із
Законом, вибори депутатів міської ради здійснювались за відкритими виборчими
списками місцевих організацій політичних партій із закріпленням кандидатів за
26 територіальними виборчими округами, на які поділяється багатомандатний
виборчий округ, що збігається з територією нашого міста згідно з існуючим
адміністративно – територіальним устроєм.
Участь у висуванні депутатів взяли дев’ять місцевих політичних партій:
1. Іллінецька районна організація Політичної партії «Громадський рух
«Народний контроль»
2. Іллінецька районна партійна організація Всеукраїнське об’єднання
«Свобода»
3. Іллінецька районна партійна організація політичної партії «Всеукраїнське
об’єднання «Батьківщина»
4. Територіальна організація Політичної партії «Опозиційний блок» в
Іллінецькому районі
5. Іллінецька районна організація Партії «Блок П.Порошенка «Солідарність»
6. Іллінецька районна організація політичної партії «Громадянська позиція»
7. Іллінецька районна організація Політичної партії «Нова держава»
8. Іллінецька районна організація Політичної партії «Українське об’єднання
патріотів – УКРОП»
9. Іллінецька районна організація Радикальної партії Олега Ляшка.
Міською виборчою комісією було зареєстровано дев’ять списків
кандидатів в депутати міської ради від цих місцевих політичних партій. В списки
вищесказаними партіями було внесено 119 кандидатів в депутати. Постановою
міської виборчої комісії № 13 від 05 жовтня 2015 року із списку Політичної
партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» було виведено кандидата в
депутати Херовимчук Людмилу Марківну згідно з поданою нею заявою.
Згідно статті 40 Закону України «Про місцеві вибори» міською виборчою
комісією було зареєстровано 4 кандидати на посаду Іллінецького міського
голови.
1. Данильченко Віктор Миколайович;
2. Осовський Олександр Дмитрович;
3. Яременко Сергій Арсентійович;
4. Ящук Володимир Миколайович.

Міська виборча комісія по закінченню виборів 25 жовтня 2015 року
проаналізувала хід виборчої компанії і прийшла до висновку, що вибори
пройшли демократично, без порушень законодавства. У цілому вибори показали,
що людям не байдуже, в чиї руки попадуть депутатські мандати, хто буде
працювати в органах місцевого самоврядування, кому вони довірять бути при
владі і хто виправдає їх надію та сподівання. Свідченням того є те, що на виборчі
дільниці з’явились 4977 виборців з 9266 внесених до списків, що становить 53,71
відсотка голосів виборців.
Відповідно до Закону України «Про місцеві вибори» Іллінецькою міською
виборчою комісією підведено підсумки та результати виборів Іллінецького
міського голови та депутатів Іллінецької міської ради, про що складено
відповідні протоколи і затверджено постановою № 22 та № 24 від 28 жовтня та
29 жовтня 2015 року відповідно.
Згідно протоколу Іллінецької міської виборчої комісії про результати
виборів Іллінецької міської ради у багатомандатному виборчому окрузі за
політичні партії проголосували:
Кількість
%
голосів
168
1. Політична партія «Громадський рух «Народний контроль»
3,5398
2. Всеукраїнське об’єднання «Свобода»
251
5,2887
3. Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
- 1371
28,8875
4. Політична партія «Опозиційний блок»
- 219
4,6144
5. Партія «Блок П.Порошенка «Солідарність»
- 1000
21,0704
6. Політична парті «Громадянська позиція»
- 777
16,3717
- 77
7. Політична партія «Нова держава»
1,6224
8. Політична партія «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»417
8,7863
9. Радикальна партія Олега Ляшка
- 466
9,8188
За партії що подолали п’яти відсотковий бар’єр проголосувало 4282
виборці.
Для отримання одного депутатського мандата (виборча квота) необхідно 164,69
голоса.

Кількість депутатських мандатів отриманих місцевими організаціями
політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Всеукраїнське об’єднання «Свобода»
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
Партія «Блок П.Порошенка «Солідарність»
Політична парті «Громадянська позиція»
Політична партія «Українське об’єднання патріотів – УКРОП
Радикальна партія Олега Ляшка.

-

1
8
6
5
5
3

Відповідно до статті 89 Закону України «Про місцеві вибори» в разі
обрання одного з кандидатів, включеного до виборчих списків місцевої
організації партії, депутатом у двох або більше багатомандатних виборчих
округах, такий кандидат має право звернутися для його реєстрації депутатом
лише однієї місцевої ради. Товарова Тетяна Петрівна пройшла по списках партії
«Блок П.Порошенка «Солідарність» до Іллінецької міської та районної рад. Вона
звернулась з заявою до міської виборчої комісії про те, що буде працювати
депутатом у районній раді і міська виборча комісія постановою за № 23 від
29 жовтня 2015 року вивела її з реєстрації в депутати міської ради, а замість неї
ввела для реєстрації в депутати міської ради Школьну Людмилу Володимирівну,
яка знаходиться під № 7 у списку цієї ж партії.
По підсумках голосування на посаду Іллінецького міського голови
кандидати на цю посаду набрали слідуючу кількість голосів:
1. Данильченко Віктор Миколайович
- 295 голосів - 6,09 %
2. Осовський Олександр Дмитрович
- 437 голосів - 9,02 %
3. Яременко Сергій Арсентійович
- 1700 голосів - 35,09 %
4. Ящук Володимир Миколайович
- 2413 голосів - 49,80 %
Згідно пункту 5 статті 84 Закону України «Про місцеві вибори» обраним
головою вважається кандидат за якого подано більше голосів виборців відносно
інших кандидатів, які балотувались на цю посаду.
Відповідно до постанови міської виборчої комісії за № 22 від 28 жовтня
2015 року обраним Іллінецьким міським головою вважати Ящука Володимира
Миколайовича.
Згідно статті 89 Закону України «Про місцеві вибори» обраний міський
голова та обрані депутати міської ради писали заяви до міської виборчої комісії
для їх реєстрації. Міська виборча комісія постановою за № 25 від 04 листопада
2015 року провела реєстрацію обраного Іллінецького міського голови та
депутатів Іллінецької міської ради.
Аналізуючи якісний склад депутатів міської ради, слід відмітити серед
них:
1. Були депутатами минулого скликання - 6 чоловік;
- 46 %
2. В депутатському корпусі: жінок
чоловіків
- 54 % ;

3. Освіта депутатів: вища
- 20 депутатів
середня спеціальна
- 1 депутат
професійно – технічна - 4 депутати
загальна середня
- 1 депутат.
На першій сесії міський голова має прийняти присягу.
Міський голова Володимир Ящук прийняв присягу посадової особи місцевого
самоврядування.
Дозвольте мені вручити посвідчення міському голові та депутатам міської ради.
Шановний голово, шановні депутати !
Висловлюю впевненість, що всі ви будете чесно і добросовісно виконувати свої
повноваження і виправдаєте високу довіру виборців, будете вірно служити
міській громаді, завжди відстоювати та захищати інтереси її мешканців, плідно
працювати над виконанням основних завдань соціально – економічного розвитку
міської територіальної громади та неухильно дотримуватись Конституції та
законів України.
Бажаю кожному з Вас міцного здоров’я, виважених рішень та втілення їх в
життя.
Голова міської виборчої комісії зачитав проект рішення «Про результати
голосування та підсумки виборів депутатів міської ради і міського голови, їх
реєстрацію та визнання повноважень».
ВИРІШИЛИ:
Рішення
«Про результати голосування та підсумки виборів депутатів
міської ради і міського голови, їх реєстрацію та визнання
повноважень».
Міський голова В.М.Ящук висловив подяку міській виборчій комісії,
голові комісії за їх роботу.
На цьому перша сесія Іллінецької міської ради сьомого скликання свою
роботу завершила.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

ВОЛОДИМИР ЯЩУК

