
 

Результати місцевих виборів 25 жовтня 2020 року в єдиному 
багатомандатному виборчому окрузі. Олександрійська міська територіальна 

виборча комісія Олександрійського району Кіровоградської області
 

ПРОТОКОЛ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ В ЄДИНОМУ 
БАГАТОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ 

Відповідно до статей 256 - 260 Виборчого кодексу України (далі - Кодекс) 
територіальна виборча комісія встановила: 

1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення 
територіальної виборчої комісії, - шістдесят сім тисяч три 67003 

(прописом) (цифрами) 
2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими 

комісіями, - шістдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят чотири 
66974 

(прописом) (цифрами) 

3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених 
дільничними виборчими комісіями, - сорок три тисячі триста сорок один 

43341 

(прописом) (цифрами) 
4) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих 

дільницях, - шістдесят чотири тисячі п'ятсот двадцять два 64522 

(прописом) (цифрами) 
5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, - двадцять три 

тисячі шістсот тридцять три 23633 

(прописом) (цифрами) 
6) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, 

виявлених на виборчих дільницях, - нуль 0 

(прописом) (цифрами) 
7) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, - двадцять три 

тисячі шістсот тридцять три 23633 

(прописом) (цифрами) 
8) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, - одна тисяча 

шістсот сімдесят 1670 

(прописом) (цифрами)  
сумарна кількість голосів виборців, які підтримали всі територіальні 

виборчі списки кандидатів у депутати від кожної місцевої організації по-
літичної партії в усіх територіальних виборчих округах у межах єдиного 
багатомандатного виборчого округу: 

№ 
з/п 

Назва місцевої організації політичної партії 
(у порядку розміщення у виборчому 

бюлетені) 

Сумарна кількість голосів виборців, 
які підтримали всі територіальні 

виборчі списки кандидатів у депутати 
від кожної місцевої організації 

політичної партії, в усіх 
територіальних виборчих округах 

прописом цифрами 

1 Олександрійська міська організація 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СИЛА І ЧЕСТЬ” 

одна тисяча шістсот 
сімдесят 

1670 

2 Кіровоградська обласна організація 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПРОПОЗИЦІЯ» 

одна тисяча дев’ятсот 
вісімдесят чотири 

1984 

3 Кіровоградська територіальна організація 
Радикальної Партії Олега Ляшка 

одна тисяча шістсот 
сім 1607 

4 
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОА ПАРТІЯ «ЗА 
МАЙБУТНЄ» 

сімсот шістдесят 760 

5 
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА 

ОРГАНІЗАЦЯ ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
«ПАРТІЯ ШАРІЯ» 

шістсот тридцять 
шість 636 

6 

Кіровоградська обласна організація 
«ПАРТІЯ ПЕНСІОНЕРІВ УКРАЇНИ» 

чотириста тридцять 
шість 436 

7 
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
«СЛУГА НАРОДУ» 

три тисячі чотириста 
тридцять два 

3432 

8 
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НАШ 
КРАЙ» 

двісті двадцять вісім 228 

9 
Кіровоградська територіальна організаця 

Політична партія «Європейська 
Солідарність» 

дві тисячі вісімсот 
п’ятдесят вісім 2858 

10 

Кіровоградська Регіональна організація 
Політична партія «ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» 
п’ять тисяч чотириста 

сорок 
5440 

 

11 

Кіровоградська обласна організація 
політична партія Всеукраїнське об’єднання 

“Батьківщина” 
одна тисяча шістсот 

сорок дев’ять 
1649 

12 

Олександрійська міська партійна 
організація Політична партія “Сила Людей” одна тисяча двісті 

шістдесят два 
1262 

 
загальна кількість голосів виборців, які підтримали всі територіальні 
виборчі списки кандидатів у депутати від усіх місцевих організацій 
політичних партій, в усіх територіальних виборчих округах у межах 

єдиного багатомандатного виборчого округу, - двадцять одна тисяча 
дев’ятсот шістдесят два 

21962 

(прописом) (цифрами)  
відсоток сумарної кількості голосів виборців, які підтримали всі тери-

торіальні виборчі списки кандидатів у депутати від кожної місцевої організації 
політичної партії, в усіх територіальних виборчих округах у межах єдиного 
багатомандатного виборчого округу (пункт 12) у відношенні до загальної 
кількості голосів виборців, які підтримали всі територіальні виборчі списки 
кандидатів у депутати від усіх місцевих організацій політичних партій в усіх те-
риторіальних виборчих округах у межах єдиного багатомандатного виборчого 
округу (пункт 13): 

№ 
з/п 

Назва місцевої організації політичної 
партії 

(у порядку розміщення у виборчому 
бюлетені) 

Відсоток сумарної кількості голосів 
виборців, які підтримали всі тери-

торіальні виборчі списки кандидатів у 
депутати від кожної місцевої організації 
політичної партії, в усіх територіальних 

виборчих округах у межах єдиного 
багатомандатного виборчого округу у 

відношенні до загальної кількості 
голосів виборців, які підтримали всі 

територіальні виборчі списки 
кандидатів у депутати від усіх місцевих 

організацій політичних партій в усіх 
територіальних виборчих округах у 
межах єдиного багатомандатного 

виборчого округу 
(з точністю до сотих часток відсотка) 

прописом цифрами 

1 

Олександрійська міська організація 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СИЛА І ЧЕСТЬ” 

сім цілих шістдесят 
сотих 7.60 

2 

Кіровоградська обласна організація 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПРОПОЗИЦІЯ» 

дев’ять цілих три 
сотих 9.03 

3 

Кіровоградська територіальна організація 
Радикальної Партії Олега Ляшка сім цілих тридцять 

одна сотих 
7.31 

4 
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОА ПАРТІЯ «ЗА 
МАЙБУТНЄ» 

три цілих сорок шість 
сотих 3.46 

5 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦЯ ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 

«ПАРТІЯ ШАРІЯ» 
дві цілих вісімдесят 

дев’ять сотих 
2.89 

6 Кіровоградська обласна організація 
«ПАРТІЯ ПЕНСІОНЕРІВ УКРАЇНИ» 

одна ціла дев’яносто 
вісім 
сотих 

1.98 

7 
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
«СЛУГА НАРОДУ» 

п’ятнадцять цілих 
шістдесят дві сотих 15.62 

8 
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НАШ 
КРАЙ» 

одна ціла три сотих 1.03 

9 
Кіровоградська територіальна організація 

Політична партія «Європейська 
Солідарність» 

тринадцять цілих 
одна сотих 13.01 

10 
Кіровоградська Регіональна організація 

Політична партія «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» 

двадцять чотири 
цілих сімдесят сім 

сотих 
24.77 

11 
Кіровоградська обласна організація 

політична партія Всеукраїнське 
об’єднання “Батьківщина” 

сім цілих п’ятдесят 
сотих 7.50 

12 

Олександрійська міська партійна 
організація Політична партія “Сила 

Людей” 
п’ять цілих сімдесят 

чотири сотих 
5.74 

 

місцеві організації політичних партій, які мають право на участь у роз-
поділі депутатських мандатів, на підтримку територіальних виборчих списків 
яких у межах єдиного багатомандатного округу подано 5 і більше відсотків за-
гальної кількості голосів виборців, які підтримали територіальні виборчі списки 
кандидатів у депутати від усіх місцевих організацій політичних партій, у межах 
єдиного багатомандатного виборчого округу: 

№ 
з/п 

Назва місцевої організації 
політичної партії, на підтримку 

територіальних виборчих списків 
якої у межах єдиного 

багатомандатного округу подано 
5 і більше відсотків загальної 
кількості голосів виборців, які 

підтримали територіальні 
виборчі списки кандидатів у 
депутати від усіх місцевих 

організацій політичних партій, у 
межах єдиного 

багатомандатного виборчого 
округу 

(у порядку розміщення у ви-
борчому бюлетені) 

Кількість голосів ви-
борців, які підтримали 
територіальні виборчі 
списки кандидатів у 

депутати від місцевої 
організації політичної 

партії 

Відсоток загальної 
кількості голосів 
виборців, які під-

тримали територіальні 
виборчі списки 

кандидатів у депутати 
від місцевої 

організації політичної 
партії (з точністю до 

сотих часток відсотка) 

прописом 
циф-
рами прописом 

циф-
рами 

1 
Олександрійська міська 
організація ПОЛІТИЧНА 
ПАРТІЯ “СИЛА І ЧЕСТЬ” 

одна тисяча 
шістсот сім 

десять 
1670 

сім цілих 
шістдесят 

сотих 
7.60 

2 
Кіровоградська обласна 
організація ПОЛІТИЧНА 
ПАРТІЯ «ПРОПОЗИЦІЯ» 

одна тисяча 
дев’ятсот вісім-
десят чотири 

1984 дев’ять цілих 
три сотих 

9.03 

3 
Кіровоградська територіальна 
організація Радикальної Партії 

Олега Ляшка 

одна тисяча 
шістсот сім 1607 

сім цілих 
тридцять 

одна сотих 
7.31 

4 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНА 
ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» 

три тисячі чоти-
риста тридцять 

два 

3432 

п’ятнадцять 
цілих шіст-
десят дві 

сотих 

15.62 

5 
Кіровоградська територіальна 
організація Політична партія 
«Європейська Солідарність» 

дві тисячі вісімсот 
п’ятдесят вісім 

2858 
тринадцять 
цілих одна 

сотих 
13.01 

6 

Кіровоградська Регіональна 
організація Політична партія 

«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - 
ЗА ЖИТТЯ» 

п’ять тисяч чо-
тириста сорок 5440 

двадцять 
чотири цілих 
сімдесят сім 

сотих 

24.77 

7 

Кіровоградська обласна 
організація політична партія 
Всеукраїнське об’єднання 

“Батьківщина” 

одна тисяча 
шістсот сорок 

дев’ять 
1649 

сім цілих 
п’ятдесят 

сотих 
7.50 

8 
Олександрійська міська партійна 

організація Політична партія 
“Сила Людей” 

одна тисяча двісті 
шістдесят два 

1262 
п’ять цілих 

сімдесят чо-
тири сотих 

5.74 

 
загальна кількість голосів виборців, поданих на підтримку всіх 
територіальних виборчих списків місцевих організацій політичних 

партій, які мають право на участь у розподілі депутатських мандатів, у 
межах єдиного багатомандатного виборчого округу, - дев’ятнадцять 

тисяч дев’ятсот два 

19902 

(прописом) (цифрами) 
кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного 
депутатського мандата (виборча квота) - шістсот шістдесят три 663 

(прописом) (цифрами)  
сумарна кількість депутатських мандатів, розподілених у кожному те-

риторіальному виборчому окрузі, визначена відповідно до частини четвертої 
статті 258 Кодексу: 

Номер територіального 
виборчого округу 

Сумарна кількість депутатських мандатів, розподілених у 
територіальному виборчому окрузі 

прописом цифрами 

1 один 1 

2 два 2 

3 три 3 

4 два 2 

5 два 2 

 

епутатами в територіальних виборчих округах обрано 2 *: 

№ 
з/п 

Прізвище, власне ім’я (усі 
власні імена), по батькові (за 
наявності) обраного депутата 

Рік 
народження Освіта Посада (заняття), місце роботи Партійність Місце проживання 

Територіальний 
виборчий округ, у 

якому обраний 
депутат 

Назва місцевої організації політичної партії, від якої 
обрано депутата 

1 

Гаврюшенко Віталій 
Миколайович 1977 

загальна 
середня Тимчасово не працює безпартійний 

с. Головківка, Олександрійський р-н, 
Кіровоградська обл. 4 

Кіровоградська обласна організація ПОЛІТИЧНА 
ПАРТІЯ «ПРОПОЗИЦІЯ» 

2 Ділієв Ігор Володимирович 1989 вища 

Фізична особа - підприємець Ділієв Ігор 
Володимирович безпартійний 

м. Олександрія, Олександрійський р-н, 
Кіровоградська обл. 2 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» 

3 Носов Олег Миколайович 1978 вища 

В.о. Генерального директора Комунальне 
некомерційне підприємство 

«Олександрійський онкологічний диспансер 
Кіровоградської обласної ради» 

безпартійний 
м. Олександрія, Олександрійський р-н, 

Кіровоградська обл. 3 
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» 

4 
Жосан 

Роман Олександрович 1983 вища Тимчасово не працює безпартійний 

м. Олександрія, Олександрійський р-н, 
Кіровоградська обл. 5 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» 

5 

Рушковський Олександр 
Вячеславович 1965 вища 

Директор Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Медіфарм» 

член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
“ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” 

м. Олександрія, Олександрійський р-н, 
Кіровоградська обл. 3 

Кіровоградська територіальна організація Політична 
партія «Європейська Солідарність» 

6 Лоцман Віталій Олександрович 1985 вища 

Вчитель НВО «Олександрійська гімназія ім. Т. 
Г Шевченка-ЗНЗ І-ІІ ст.-школа мистецтв». 

член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ” 

м. Олександрія, Олександрійський р-н, 
Кіровоградська обл. 1 

Кіровоградська Регіональна організація Політична 
партія «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» 

7 
Приходько Віктор Миколайович 

1966 вища 
Головний лікар Міський комунальний 

лікувально-профілактичний заклад Міська 
лікарня № 1 

член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ” 

м. Олександрія, Олександрійський р-н, 
Кіровоградська обл. 

2 Кіровоградська Регіональна організація Політична 
партія «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» 

8 
Нос 

Юрій Володимирович 1960 вища 

Директор КП «Олександрійський центральний 
ринок» 

член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ” 

м. Олександрія, Олександрійський р-н, 
Кіровоградська обл. 3 

Кіровоградська Регіональна організація Політична 
партія «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» 

9 Цапюк Олександр Григорович 1966 вища Директор ПНВП «Уран» 

член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ” 

м. Олександрія, Олександрійський р-н, 
Кіровоградська обл. 4 

Кіровоградська Регіональна організація Політична 
партія «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» 

10 Горошко Анатолій Олегович 1955 вища Директор ТОВ «Престиж-Майстер» 

член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ” 

м. Олександрія, Олександрійський р-н, 
Кіровоградська обл. 5 

Кіровоградська Регіональна організація Політична 
партія «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» 

2 Відомості до пункту 22 протоколу заносяться в порядку розміщення назви місцевої організації політичної партії у виборчому бюлетені.  
  



 

Результати місцевих виборів 25 жовтня 2020 року в єдиному 
багатомандатному виборчому окрузі. Олександрійська міська територіальна 

виборча комісія Олександрійського району Кіровоградської області 
 

депутатами в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиними виборчими списками місцевих організацій політичних партій обрано: 

№ 
з/п 

Прізвище, власне ім’я (усі 
власні імена), по батькові (за 
наявності) обраного депутата 

Рік наро-
дження 

Освіта Посада (заняття), місце роботи Партійність Місце проживання 
Назва місцевої організації політичної партії, від якої 

обрано депутата 

1 
Колісник Дмитро 
Олександрович 1981 вища 

Начальник Олександрійський міськрайонний відділ 
Управління ДСНС у Кіровоградській області безпартійний 

м.Олександрія, Олександрійський р-н, 
Кіровоградська обл. 

Олександрійська міська організація ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
“СИЛА І ЧЕСТЬ” 

2 Моцний Євген Сергійович 1987 вища 
Директор Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Моцний» член Політичної партії “Сила і Честь” 
м.Олександрія, Олександрійський р-н, 

Кіровоградська обл. 
Олександрійська міська організація ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 

“СИЛА І ЧЕСТЬ” 

3 Кокошнікова Еліна Анатоліївна 1969 вища тимчасово не працює член Політичної партії “Сила і Честь” 
м. Олександрія, Олександрійський р-н, 

Кіровоградська обл. 
Олександрійська міська організація ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 

“СИЛА І ЧЕСТЬ” 

4 
Приходько Олександр 

Вікторович 1974 вища Самозайнята особа член Політичної партії “Сила і Честь” 
м.Олександрія, Олександрійський р-н, 

Кіровоградська обл. 
Олександрійська міська організація ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 

“СИЛА І ЧЕСТЬ” 

5 
Кузьменко Тетяна 

Володимирівна 1985 вища 
Виконуюча обов’язки старости Приютівська селищна рада, 

Олександрійського району, Кіровоградської області безпартійна 
с.Головківка, Олександрійський р-н, Кірово-

градська обл. 
Кіровоградська обласна організація ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 

«ПРОПОЗИЦІЯ» 

6 Савченко Лариса Миколаївна 1968 вища 
Директор Заклад вищої освіти Олександрійський По-

літехнічний коледж безпартійна 
м.Олександрія, Олександрійський р-н, 

Кіровоградська обл. 
Кіровоградська обласна організація ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 

«ПРОПОЗИЦІЯ» 

7 
Косяк Вікторія 
Олександрівна 1982 вища 

Керуюча справами виконавчого комітету Приютівська 
селищна рада, Олександрійського району, Кіровоградської 

області 
безпартійна 

м.Олександрія, Олександрійський р-н, 
Кіровоградська обл. 

Кіровоградська обласна організація ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
«ПРОПОЗИЦІЯ» 

8 
Ходак Олександр 

В’ячеславович 1973 вища Директор ТВО “Стандарт” 
член Політичної партії “Радикальна Партія 

Олега Ляшка” 
м.Олександрія, Олександрійський р-н, 

Кіровоградська обл. 
Кіровоградська територіальна організація Радикальної 

Партії Олега Ляшка 

9 Гриценко Сергій Петрович 1968 вища 
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександрійська міська рада 
член Політичної партії “Радикальна Партія 

Олега Ляшка” 
м.Олександрія, Олександрійський р-н, 

Кіровоградська обл. 
Кіровоградська територіальна організація Радикальної 

Партії Олега Ляшка 

10 Мамалат Андрій Анатолійович 1988 
професійно- 

технічна Агент комерційний ПАТ”Кременчукмясо” 
член Політичної партії “Радикальна Партія 

Олега Ляшка” 
м.Олександрія, Олександрійський р-н, 

Кіровоградська обл. 
Кіровоградська територіальна організація Радикальної 

Партії Олега Ляшка 

11 Шклярук Юрій Володимирович 1983 вища Фізична особа-підприємець Шклярук Ю.В. безпартійний 
м.Олександрія, Олександрійський р-н, 

Кіровоградська обл. 
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» 

12 Костікова Юлія Олегівна 1978 вища Фізична особа-підприємець Костікова Ю.О. безпартійна 
м.Олександрія, Олександрійський р-н, 

Кіровоградська обл. 
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» 

13 Макаренко Сергій Дмитрович 1988 вища Голова Знам'янська районна рада Кіровоградської області безпартійний 
м.Олександрія, Олександрійський р-н, 

Кіровоградська обл. 
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» 

14 Коваленко Сергій Петрович 1969 вища 
Директор Департамент надання адміністративних послуг 

міської ради міста Кропивницького 
член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙ-

СЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” 
м.Олександрія, Олександрійський р-н, 

Кіровоградська обл. 
Кіровоградська територіальна організаця Політична 

партія «Європейська Солідарність» 

15 Заріцький Віталій Васильович 1971 вища Фізична особа-підприємець безпартійний 
м.Олександрія, Олександрійський р-н, 

Кіровоградська обл. 
Кіровоградська територіальна організаця Політична 

партія «Європейська Солідарність» 

16 Ракута Сергій Миколайович 1974 вища фізична особа - підприємець безпартійний 
м.Олександрія, Олександрійський р-н, 

Кіровоградська обл. 
Кіровоградська територіальна організаця Політична 

партія «Європейська Солідарність» 

17 Левченко Ірина Вікторівна 1963 вища 
Начальник фінансового управління Районна державна 

адміністрація безпартійна 
м.Олександрія, Олександрійський р-н, 

Кіровоградська обл. 
Кіровоградська територіальна організаця Політична 

партія «Європейська Солідарність» 

18 
Давиденко Людмила 

Вадимівна 1961 вища 
Перший заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Олександрійська міська рада 
член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ” 
с-ще Олександрійське, м.Олександрія, 

Кіровоградська обл. 
Кіровоградська Регіональна організація Політична партія 

«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» 

19 Проквас Валерій Миколайович 1968 вища ФОП Провкас В.М. 
член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ” 
с-ще Олександрійське, м.Олександрія, 

Кіровоградська обл. 
Кіровоградська Регіональна організація Політична партія 

«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» 

20 
Кожемяченко Анатолій 

Григорович 1959 вища 
Фізична особа підприємець Кожемяченко Анатолій 

Григорович 
член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ” 
м.Олександрія, Олександрійський р-н, 

Кіровоградська обл. 
Кіровоградська Регіональна організація Політична партія 

«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» 

21 Лоцман Геннадій Григорович 1971 вища 
Начальник управління житлово-комунального господарства, 
архітектури та містобудування Олександрійська міська рада 

член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ” 

м.Олександрія, Олександрійський р-н, 
Кіровоградська обл. 

Кіровоградська Регіональна організація Політична партія 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» 

22 
Журавльов Віталій 

Володимирович 1965 вища 
Директор Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Золотий Клєвєр» 
член політичної партії Всеукраїнське 

об’єднання “Батьківщина” 
м.Олександрія, Олександрійський р-н, 

Кіровоградська обл. 
Кіровоградська обласна організація політична партія 

Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” 

23 Скічко Дмитро Олексійович 1968 вища Голова Фермерське господарство «Федорук і К» безпартійний 
м.Олександрія, Олександрійський р-н, 

Кіровоградська обл. 
Кіровоградська обласна організація політична партія 

Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” 

24 
Давидовський Андрій 

Миколайович 1982 вища 
Директор Приватне сільськогосподарське підприємство 

«Зарічне» безпартійний 
с.Новий Стародуб, Олександрійський р-н, 

Кіровоградська обл.., 28310 
Кіровоградська обласна організація політична партія 

Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” 

25 Мележик Валентина Сергіївна 1994 вища Тимчасово не працює 
член політичної партії Всеукраїнське 

об’єднання “Батьківщина” 
м.Олександрія, Олександрійський р-н, 

Кіровоградська обл. 
Кіровоградська обласна організація політична партія 

Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” 

26 
ДожджаникВолодимир 

Васильович 1979 вища 
Директор Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРК 

Маяк» член Політичної партії “Сила Людей” 
м.Олександрія, Олександрійський р-н, 

Кіровоградська обл. 
Олександрійська міська партійна організація Політична 

партія “Сила Людей” 

27 
Богоявленська Олена 

Миколаївна 1971 вища секретар міської ради Олександрійська міська рада безпартійна 
м.Олександрія, Олександрійський р-н, 

Кіровоградська обл. 
Олександрійська міська партійна організація Політична 

партія “Сила Людей” 

28 Проквас Віталій Миколайович 1961 вища 
Директор Закрите акціонерне товариство «Олександрійська 

швейна фабрика» безпартійний 
с-ще Олександрійське, м.Олександрія, 

Олександрійський р-н., Кіровоградська обл. 
Олександрійська міська партійна організація Політична 

партія “Сила Людей” 

Протягом двадцяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів особа, обрана депутатом ради має право на подання до територіальної виборчої комісії заяви про реєстрацію депутатом 
відповідної (обласної, міської чи районної) ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ПРОТОКОЛ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ 
З ВИБОРІВ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
В ЄДИНОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ 

Відповідно до пункту 1 частини першої, частин другої -
п’ятої статті 268 Виборчого кодексу України територіальна ви-
борча комісія на підставі протоколів (у тому числі з позначкою 
«Уточнений») дільничних виборчих комісій про підрахунок 
голосів виборців на виборчих дільницях, а в разі повторного 
підрахунку голосів виборців - протоколів територіальної ви-
борчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на 
відповідній виборчій дільниці встановила: 

1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених 
на замовлення територіальної виборчої комісії 

67003 

(цифрами) 
2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних 

дільничними виборчими комісіями 
67015 

(цифрами) 
3) кількість невикористаних виборчих 

бюлетенів, погашених дільничними виборчими 
комісіями 

43389 

(цифрами) 
4) кількість виборців, включених до списків 

виборців на виборчих дільцях 
63067 

(цифрами) 
5) кількість виборців, які отримали виборчі 

бюлетені 
23626 

(цифрами) 
6) кількість виборчих бюлетенів, що не 

підлягають врахуванню, виявлених на виборчих 
дільницях 

0 

(цифрами) 
7) кількість виборців, які взяли участь у 

голосуванні 
23626 

(цифрами) 
8) кількість виборчих бюлетенів, визнаних 

недійсними 
357 

(цифрами)  

кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду сільського/селищного/ міського голови:

№ з/п 

Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) 
кандидата на посаду сільського/селищного/міського голови (у порядку 

розміщення у виборчому бюлетені) 

Кількість голосів виборців, поданих за 
кандидата на посаду сільського/ 

селищного/міського голови (цифрами) 

1 Кузьменко Сергій Анатолійович 13314 
2 Трофіменко Володимир Іванович 577 
3 Цапюк Степан Кирилович 9378  
найбільшу кількість голосів виборців у єдиному одномандатному виборчому окрузі набрали кандидати на 

посаду сільського/селищного/міського голови: 

№ з/п 
Прізвище, власне ім’я (усі власні 

імена) та по батькові (за наявності) 
кандидата на посаду сільського/ 

селищного/міського голови 

Кількість голосів виборців, 
поданих за кандидата на посаду 
сільського/селищного/ міського 

голови (цифрами) 

Відсоток голосів виборців, поданих за кандидата 
на посаду сільського/ селищного/міського голови, у 
відношенні до кількості виборців, які взяли участь у 

голосуванні в єдиному одномандатному 
виборчому окрузі (цифрами) 

1 
Кузьменко Сергій Анатолійович 

13314 57.21 
 

кількість депутатських мандатів, отриманих кандидатами в депутати, включеними до єдиного виборчого списку 
від кожної місцевої організації політичної партії, яка бере участь у розподілі мандатів: 

№ 
з/п 

Назва місцевої організації політичної партії (у порядку 
розміщення у виборчому бюлетені) 

Кількість депутатських 
мандатів, які 

гарантовано отримує 
місцева організація 

політичної партії 

Кількість депутатських мандатів, отриманих 
кандидатами в депутати, включеними до 
єдиного виборчого списку кандидатів у 

депутати від місцевої організації політичної 
партії, яка бере участь у розподілі депутат-

ських мандатів 

1 

Олександрійська міська організація ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
“СИЛА І ЧЕСТЬ” 1 3 

2 
Кіровоградська обласна організація ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 

«ПРОПОЗИЦІЯ» 1 2 
 

3 
Кіровоградська територіальна організація Радикальної 

Партії Олега Ляшка 1 2 

4 
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» 1 2 

5 
Кіровоградська територіальна організація Політична 

партія «Європейська Солідарність» 1 3 

6 
Кіровоградська Регіональна організація Політична партія 

«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» 1 3 

7 
Кіровоградська обласна організація політична партія 

Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” 1 3 

8 
Олександрійська міська партійна організація Політична 

партія “Сила Людей” 
1 2 

 


