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Помічнянська міська рада 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Четверта сесія  восьмого скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 від 20  січня 2021 року                       № 

 

Про затвердження протоколу  

лічильної комісії № 17 та обрання 

секретаря Помічнянської  

міської ради         
 
 Розглянувши пропозицію Помічнянського міського голови                           

Антошика М.М. враховуючи протокол лічильної комісії Помічнянської 

міської ради восьмого скликання від  20.01.2021 року № 17  про проведення 

таємного голосування з виборів секретаря Помічнянської міської ради, 

керуючись п. 4 ч. 1 ст. 26, п. 4 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 50, ч. 3 ст. 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада                                              

в и р і ш и л а: 

 

1. Затвердити протокол лічильної  комісії  Помічнянської міської ради 

восьмого скликання від 20.01.2021 року № 17 про проведення таємного 

голосування з виборів секретаря Помічнянської міської ради. ( додається ) 

2. Обрати на посаду секретаря Помічнянської міської ради на строк 

повноважень Помічнянської міської ради Фідальго Поррата Ірину 

Вікторівну - депутата Помічнянської міської ради. 

 3. На момент обрання стаж державної служби в органах місцевого 

самоврядування становить 20 років 8 місяців 2 дні. 

 4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

або 

1. Затвердити протокол лічильної  комісії  Помічнянської міської ради 

восьмого скликання від 20.01.2021 року № 17  про проведення таємного 

голосування з виборів секретаря Помічнянської міської ради та не обрання 

секретаря Помічнянської міської ради.  ( додається ) 

 

 

 

Міський голова                                                               Микола АНТОШИК 
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