УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
============================================================
ПРОТОКОЛ

16.09.2016 року

1 сесія 8 скликання

Всього депутатів

26 чоловік

Присутніх на сесії

24 депутатів

Голова сесії

О.Г.Бондаренко

Секретар сесії

Н.А.Чигрин
ПОРЯДОК

ДЕННИЙ

Про результати виборів депутатів Іллінецької міської ради та Іллінецького
міського голови 28 серпня 2016 року та визнання їх повноважень.
Інформує О.Г.Бондаренко - голова Іллінецької міської
виборчої комісії.
Голова Іллінецької міської виборчої комісії Олег Георгійович Бондаренко
відкрив 1 сесію 8 скликання. Звучить гімн України.
Оголосив порядок денний сесії.
Одноголосним голосуванням порядок дениий сесії затверджено.
СЛУХАЛИ: Про результати виборів депутатів Іллінецької міської ради та
Іллінецького міського голови 28 серпня 2016 року та визнання їх
Повноважень.
Інформація О.Г.Бондаренка - голови Іллінецької міської виборчої комісії.
Шановні присутні !

Згідно Закону України «Про місцеві вибори» від 04 вересня 2015 року
після об’єднання громад проводяться Перші вибори депутатів сільських,
селищних та міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних
сільських, селищних та міських голів. Об’єднання громади по Іллінецькій
міській раді пройшло: 28 серпня 2016 року пройшли вибори Іллінецького
міського голови та депутатів Іллінецької міської об’єднаної територіальної
громади.
12 липня 2016 року Іллінецькою районною виборчою комісією була
утворена Іллінецька міська виборча комісія, в повноваження якої, входило
підготовка, проведення та підведення підсумків голосування по даних виборах.
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеві вибори» міська
виборча комісія здійснювала свої повноваження на території Іллінецької міської
об’єднаної громади. Згідно із Законом, вибори депутатів Іллінецької 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 Іллінецької міської об’єднаної громади згідно з існуючим
адміністративно – територіальним устроєм. Границі округів визначені комісією і
затвердженні на її засіданні постановою №3 від 20 липня 2016 року.
Участь у висуванні кандидатів у депутати взяли шість місцевих політичних
партій:
1. Іллінецька районна партійна організація Всеукраїнське об'єднання
«Свобода».
2. Іллінецька районна партійна організація політичної партії «Всеукраїнське
об'єднання «Батьківщина».
3. Іллінецька районна організація Партії «Блок Петра Порошенка
«Солідарність».
4. Іллінецька районна організація Політичної партії «Громадянська позиція».
5. Іллінецька районна організація Політичної партії «Нова держава».
6. Іллінецька районна організація Радикальна партія Олега Ляшка.
Постановою міської виборчої комісії за №10 від 10 серпня 2016 року було
зареєстровано шість списків кандидатів в депутати Іллінецької міської ради від
цих політичних партій.
В списки вищевказаних партій було внесено 106 кандидатів в депутати.
Постановою Іллінецької міської виборчої комісії за №15 від 26 серпня 2016 року
відповідно до пункту 4 статті 47 Закону України «Про місцеві вибори» та згідно
рішенням Ради політичної партії «Громадянська позиція», та рішенням
Вінницького обласного відділення юстиції «Про примусове припинення
(розпуск) діяльності Іллінецької районної організації
Політичної партії
«Громадянська позиція» зняла з реєстрації всіх кандидатів в депутати від
Політичної партії «Громадянська позиція» і проти них в виборчих бюлетенях
було поставлено штамп «Вибув».

Згідно статті 40 Закону України «Про місцеві вибори» Іллінецькою
міською виборчою комісією було зареєстровано 2 кандидати на посаду
Іллінецького міського голови, постанова №9 від 4 серпня 2016 року:
Яременка Сергія Арсентійовича, якого висунула кандидатом на цю
посаду Політична партія «Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина»,
Ящука Володимира Миколайовича, який ішов на вибори
самовисуванцем.
Іллінецька міська виборча комісія, по закінченню виборів 28 серпня 2016 року,
проаналізувала хід виборчої компанії і прийшла до висновку, що вибори
пройшли демократично в основному без порушень законодавства, тільки на
виборчій дільниці №050326 стався інцидент з втручанням в виборчий процес
поліції, що суперечить статті 94 – 97 Закону України «Про місцеві вибори».
Вцілому вибори показали, що людям не байдуже в руки попадуть депутатські
мандати, хто буде працювати в органах місцевого самоврядування, кому вони
довіряють бути при владі, і хто виправдає їх надію та сподівання. Свідченням
того є, що незважаючи на гарячу пору року, на виборчі дільниці з’явились 5774
виборці із 14031 внесених до виборчих списків, що становить 42 відсотки 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 об’єднаної територіальної
громади, про що складено відповідні протоколи і затверджено постановами №16
та №20 від 29 серпня та 31 серпня 2016 року відповідно.
Згідно протоколу Іллінецької міської виборчої комісії про результати
виборців депутатів Іллінецької міської ради у багатомандатному виборчому
окрузі за політичні партії проголосували:
1. Всеукраїнське об'єднання «Свобода»
268
5,2%
2. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»
2170
37,1%
3. Політична Партія «Блок П. Порошенка
«Солідарність»
915
15,5%
4. Політична Партія «Нова Держава»
206
3,5%
5. Радикальна партія Олега Ляшка
1984
32,05%
За партії, що подолали п’ятивідсотковий бар’єр проголосувало 5285 виборців.
Для отримання одного депутатського мандата (виборча квота) необхідно було
203,27 голосу.
Кількість депутатських мандатів отриманих місцевими організаціями політичних
партій у багатомандатному виборчому окрузі:
1. Всеукраїнське об'єднання «Свобода»
-1

2. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»
3. Радикальна партія Олега Ляшка
4. Політична Партія «Блок П. Порошенка «Солідарність»

- 11
-9
-5

По підсумках голосування на посаду Іллінецького міського голови кандидати
на цю посаду набрали слідуючи кількість голосів:
1. Яременко Сергій Арсентійович
- 821 голос - 14,2%
2. Ящук Володимир Миколайович - 4949 голосів - 85,8%
Відповідно до статті 84 пункт 5 Закону України «Про місцеві вибори» обраним
головою вважається кандидат за якого подано більше голосів виборців відносно
інших кандидатів, які балотувались на цю посаду.
Постановою Іллінецької міської виборчої комісії за №16 від 29 серпня 2016
року обраним міським головою визнано Ящука Володимира Миколайовича.
Згідно зі статтею 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 №21 від 09 вересня 2016 року провела
реєстрацію обраного голови та депутатів Іллінецької міської ради.
Аналізуючи якісний склад депутатів міської ради слід відмітити, що серед них
були:
1. Депутатами минулого скликання міської ради
- 10 депутатів
- 11 депутатів
2. В депутатському корпусі: Жінок
Чоловіків
- 15 депутатів
3. Освіта депутатів:
Вища
- 19 депутатів
Середня спеціальна
- 3 депутати
Професійно – технічна - 2 депутати
Середня
- 2 депутати
Шановний голово, шановні депутати!
Висловлюю впевненість, що всі ви будете чесно і добросовісно виконувати свої
повноваження і виправдаєте високу довіру виборців, будете вірно служити
Іллінецькій міській об’єднаній територіальній громаді, завжди відстоювати та
захищати її мешканців, плідно працювати над виконанням основних завдань
соціально – економічного розвитку міської об’єднаної територіальної громади та
неухильно дотримуватися Конституції та Законів України. Бажаю кожному з Вас
міцного здоров’я, виважених рішень та втілення їх в життя.
Міський голова Ящук В.М. приймає присягу посадової особи місцевого
самоврядування.
Голова міської виборчої комісії вручає міському голові та депутатам
посвідчення і нагрудні знаки.

Голова міської виборчої комісії зачитав проект рішення «Про результати
виборів депутатів Іллінецької міської ради та Іллінецького міського голови 28
серпня 2016 року та визнання їх повноважень».
Оголошено поіменне голосування.
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати (всього 24
чол.), «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Рішення № 1
«Про результати виборів депутатів Іллінецької міської ради та
Іллінецького міського голови 28 серпня 2016 року та визнання їх
повноважень».
Міський голова В.М.Ящук висловив подяку міській виборчій комісії,
голові комісії за їх роботу.
На цьому перша сесія Іллінецької міської ради восьмого скликання свою
роботу завершила.
Звучить гімн України.

Міський голова

В. Ящук

