
Доповідь
                                                                                    голови Помічнянської міської
                                                                                    територіальної виборчої комісії
                                                                                    Попадін Л.В. на 1-й сесії міської ради
                                                                                    8-го скликання 25 листопада 2020 року

Я, голова Помічнянської міської територіальної виборчої комісії Попадін
Людмила Вікторівна вітаю міського голову, новообраних депутатів міської ради,
депутатів минулого скликання, і оголошую 1 сесію 8 скликання Помічнянської
міської ради відкритою.
      Місцеві вибори 25 жовтня 2020 року  в нашій громаді відбулися в повній
відповідності з Законом України «Про вибори депутатів місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів. Порушень цього Закону в ході голосування
не виявлено.

Щира подяка керівникам підприємств і закладів за надання приміщень, а саме:
начальнику відділу освіти виконавчого комітету Семашко Ніні Василівні
директору ЗШ № 3 Баранову Олегу Івановичу
директору ЗШ № 1 Сигиді Оксані Михайлівні
в.о. директора ЗШ  № 2 Борті Світлані Вікторівні
начальнику Помічнянського ККП Козаченку Сергію Павловичу
директору міського Палацу культури Клименку Олександру Віталійовичу
директору сільського Будинку культури Запорожець Вірі  Олександрівні, а
також хочу подякувати в.о. старости села Помічна Чорновіровій Любові
Борисівні.

Щира вдячність працівникам Добровеличківського відділення поліції за
належну організацію охорони приміщень ДВК і ТВК та службі надзвичайних
ситуацій, колектив якої ніс свою службу на виборчих дільницях.
Низький уклін і подяка начальнику відділу бухгалтерського обліку та фінансової
звітності - головному бухгалтеру міської ради Горобець Світлані Анатоліївні,
начальнику відділу фінансів та інвестицій Чипегіній Тетяні Вікторівні,
спеціалісту відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності  Козирєвій
Світлані Геннадіївні. Дякую всім працівникам міської ради.

Було тяжко, були сльози і розчарування, але незважаючи на все
Помічнянська міська ТВК дійшла до фінішу.

Сміло дивлячись Вам в очі доповідаю про підсумки місцевих виборів
25 жовтня 2020 року.

В виборчому процесі взяло участь 8 організацій Політичних партій, а саме:
Кіровоградська регіональна організація Політичної партії «Опозиційна

платформа – За життя»;
Кіровоградська обласна організація Політичної партії «Пропозиція» ;
Кіровоградська обласна організація Політичної партії «Слуга Народу»;
Кіровоградська обласна організація Політичної партії Всеукраїнське

об’єднання «Свобода»;



Кіровоградська територіальна організація Політичної партії «Європейська
Солідарність»;

Кіровоградська обласна організація Політичної партії «Наш Край» ;
Кіровоградська обласна організація Політичної партії Всеукраїнське

об’єднання «Батьківщина»;
Кіровоградська обласна організація Політичної партії « За Майбутнє».
Всього в виборчому процесі взяло участь 125 кандидатів у депутати, з яких

103 кандидати у депутати за поданнями від партій та 22 кандидати -
самовисуванці.

Загальний склад ради становить 22 депутати.
До списку виборців внесено 8191 чол., в голосуванні взяло участь 2333

виборці, що становить 28,48 відсотки від загальної кількості виборців.
За підсумками голосування Помічнянська міська ТВК визнала

повноваження (постанова № 28 від 27.11.2020р.) та  зареєструвала 22 депутатів
Помічнянської міської ради (постанова № 30 від 11.11.2020р.)

За гендерним складом:
Жінок - 9
Чоловіків – 13
З них партійних – 8, позапартійних – 14, самовисуванців – 4,  від партій – 18
депутатів.

Наймолодшому депутату (Резніченко Юрію Володимировичу – 30 років).
Найстаршому депутату – Кучерявій Тетяні Миколаївні  - 64 роки.
Сума грошової застави внесеної від депутатів становить 126 тис. грн.
А зараз самі найприємніші хвилюючі хвилини: вручення посвідчень

депутатам Помічнянської міської ради.
 Комісія Помічнянської міської ТВК на своєму засіданні 27 жовтня 2020

року  (постанова № 29) затвердила підсумки голосування  кандидатів на посаду
Помічнянського міського голови.

До списку виборців внесено 8191 чол., в голосуванні взяло участь 2333
виборця, що становить 28,48 відсотка від загального числа виборців.

На посаду Помічнянського міського голови було прийнято заяви  від
10 кандидатів, за підсумками виборів отримано результат:

П.І.Б. К-ть
голосів

%

Антошик Микола Миколайович 1037 44,93
Безпалько Юрій Олексійович 76 3,26
Ващенко Сергій Андрійович 36 1,54
Кузьменко Олександр Миколайович 29 1,24
Мартинюк Володимир Миколайович 78 3,34
Мосенцев Олег Миколайович 150 6,43
Резніченко Дмитро Анатолійович 314 13,46
Семченко Олексій Сергійович 73 3,13
Смолій Неля Василівна 25 1,07



Циз Віталій Анатолійович 490 21

За більшістю голосів вважати обраним міським головою Антошика Миколу
Миколайовича, який зареєстрований головою Помічнянської міської ради
постановою Помічнянської міської ТВК  № 30 від 11.11.2020 р.

Грошова застава від кандидатів на посаду міського голови була внесена в
розмірі 50 тис. грн., повернуто 5 тис. грн.

Всього до бюджету Помічнянської міської ради внесено кошти в сумі
149 тис. грн.

А тепер запрошую новообраного міського голову для вручення
посвідчення.

Бажаю Вам Миколо Миколайовичу та депутатам подальшої плідної роботи,
виконання свого обов’язку, ніколи не забувати, що Вас обрали мешканці нашої
громади. Щоб ні життєві негаразди, ні щоденні турботи не згасили Вашу віру,
оптимізм, надію на краще майбутнє.

Шановні депутати відтепер міська рада це Ваш другий дім. І я бажаю щоб в
цьому домі був мир, злагода, взаєморозуміння, повага один до одного і щоб Ви
були надійною опорою для Миколи Миколайовича.

Вибори були дуже тяжкі, скільки здоров’я, сили витрачено, один Бог знає.
І тому за будь яких обставин залишайтесь людьми. Міцного здоров’я Вам
шановні, домашнього затишку  та родинного тепла.

Для подальшого ведення 1 сесії 8 скликання Помічнянської міської ради
передаю слово міському голові Антошику Миколі Миколайовичу.

Голова Помічнянської ТВК                                                      Л.В.Попадін


