
Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань регламенту, депутатської етики, контролю за виконанням рішень Ради, співпраці з ор
до 63 сесії 7 скликання

Реєстрація депутатів від : 21.01.19

№ 
п/п Депутат Реєстрація

1 Аракелян Олександр Михайлович Зареєстровано

2 Гончар Віта Вікторівна Відсутній

3 Калашник Олександр Григорович (Голова комісії) Зареєстровано

4 Михняк Олександр Борисович Зареєстровано

5 Чорний Олександр Миколайович Відсутній

ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ

Загальна кількість - 4
Загальна кількість зареєстрованих депутатів - 3

Кворум: Наявний
(Наявний / Відсутній)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань регламенту, депутатської етики, контролю за 
виконанням рішень Ради, співпраці з органами самоорганізації 
населення, законності та правопорядку, запобігання і протидії 

корупції, охорони прав і законних інтересів громадян
до 63 сесії 7 скликання від 21.01.19

Результат поіменного голосування:

Про затвердження порядку денного

    №: б/н  За основу
№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Аракелян Олександр Михайлович За 2 Гончар Віта Вікторівна Відсутній

3
Калашник Олександр Григорович 
(Голова комісії) За 4 Михняк Олександр Борисович За

5 Чорний Олександр Миколайович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
"За" - 3
          "Проти" - 0
                    "Утрималися" - 0
Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань регламенту, депутатської етики, контролю за 
виконанням рішень Ради, співпраці з органами самоорганізації 
населення, законності та правопорядку, запобігання і протидії 

корупції, охорони прав і законних інтересів громадян
до 63 сесії 7 скликання від 21.01.19

Результат поіменного голосування:

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2015 № 09-02-VII "Про 
закріплення депутатів Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області VII 

скликання за виборчими округами м. Переяслава-Хмельницького" (зі змінами)

    №: б/н  За основу і в цілому
№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Аракелян Олександр Михайлович За 2 Гончар Віта Вікторівна Відсутній

3
Калашник Олександр Григорович 
(Голова комісії) За 4 Михняк Олександр Борисович За

5 Чорний Олександр Миколайович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
"За" - 3
          "Проти" - 0
                    "Утрималися" - 0
Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань регламенту, депутатської етики, контролю за 
виконанням рішень Ради, співпраці з органами самоорганізації 
населення, законності та правопорядку, запобігання і протидії 

корупції, охорони прав і законних інтересів громадян
до 63 сесії 7 скликання від 21.01.19

Результат поіменного голосування:

4. Про звіт міського голови щодо діяльності виконавчих органів 
Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області за 2018 рік

    №: б/н  За основу і в цілому
№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Аракелян Олександр Михайлович За 2 Гончар Віта Вікторівна Відсутній

3
Калашник Олександр Григорович 
(Голова комісії) За 4 Михняк Олександр Борисович За

5 Чорний Олександр Миколайович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
"За" - 3
          "Проти" - 0
                    "Утрималися" - 0
Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань регламенту, депутатської етики, контролю за 
виконанням рішень Ради, співпраці з органами самоорганізації 
населення, законності та правопорядку, запобігання і протидії 

корупції, охорони прав і законних інтересів громадян
до 63 сесії 7 скликання від 21.01.19

Результат поіменного голосування:

6. Про затвердження на посаді керуючого справами виконкому

    №: б/н  За основу і в цілому
№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Аракелян Олександр Михайлович За 2 Гончар Віта Вікторівна Відсутній

3
Калашник Олександр Григорович 
(Голова комісії) За 4 Михняк Олександр Борисович За

5 Чорний Олександр Миколайович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
"За" - 3
          "Проти" - 0
                    "Утрималися" - 0
Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань регламенту, депутатської етики, контролю за 
виконанням рішень Ради, співпраці з органами самоорганізації 
населення, законності та правопорядку, запобігання і протидії 

корупції, охорони прав і законних інтересів громадян
до 63 сесії 7 скликання від 21.01.19

Результат поіменного голосування:

7. Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету 
Переяслав-Хмельницької міської ради сьомого скликання, затвердженого рішенням 

міської ради від 17.12.2015 № 01-03-VII "Про утворення виконавчого комітету 
Переяслав-Хмельницької міської ради сьомого скликання, визначення його 

чисельності, затвердження персонального складу

    №: б/н  За основу і в цілому
№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Аракелян Олександр Михайлович За 2 Гончар Віта Вікторівна Відсутній

3
Калашник Олександр Григорович 
(Голова комісії) За 4 Михняк Олександр Борисович За

5 Чорний Олександр Миколайович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
"За" - 3
          "Проти" - 0
                    "Утрималися" - 0
Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань регламенту, депутатської етики, контролю за 
виконанням рішень Ради, співпраці з органами самоорганізації 
населення, законності та правопорядку, запобігання і протидії 

корупції, охорони прав і законних інтересів громадян
до 63 сесії 7 скликання від 21.01.19

Результат поіменного голосування:

8. Про звіт виконання плану роботи Переяслав-Хмельницької міської ради за ІІ 
півріччя 2018 року

    №: б/н  За основу і в цілому
№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Аракелян Олександр Михайлович За 2 Гончар Віта Вікторівна Відсутній

3
Калашник Олександр Григорович 
(Голова комісії) За 4 Михняк Олександр Борисович За

5 Чорний Олександр Миколайович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
"За" - 3
          "Проти" - 0
                    "Утрималися" - 0
Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань регламенту, депутатської етики, контролю за 
виконанням рішень Ради, співпраці з органами самоорганізації 
населення, законності та правопорядку, запобігання і протидії 

корупції, охорони прав і законних інтересів громадян
до 63 сесії 7 скликання від 21.01.19

Результат поіменного голосування:

9. Про затвердження плану роботи Переяслав-Хмельницької міської ради на I півріччя 
2019 року

    №: б/н  За основу і в цілому
№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Аракелян Олександр Михайлович За 2 Гончар Віта Вікторівна Відсутній

3
Калашник Олександр Григорович 
(Голова комісії) За 4 Михняк Олександр Борисович За

5 Чорний Олександр Миколайович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
"За" - 3
          "Проти" - 0
                    "Утрималися" - 0
Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань регламенту, депутатської етики, контролю за 
виконанням рішень Ради, співпраці з органами самоорганізації 
населення, законності та правопорядку, запобігання і протидії 

корупції, охорони прав і законних інтересів громадян
до 63 сесії 7 скликання від 21.01.19

Результат поіменного голосування:

19. Про постійну акредитацію журналістів та технічних працівників засобів масової 
інформації

    №: б/н  За основу і в цілому
№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Аракелян Олександр Михайлович За 2 Гончар Віта Вікторівна Відсутній

3
Калашник Олександр Григорович 
(Голова комісії) За 4 Михняк Олександр Борисович За

5 Чорний Олександр Миколайович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
"За" - 3
          "Проти" - 0
                    "Утрималися" - 0
Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань регламенту, депутатської етики, контролю за 
виконанням рішень Ради, співпраці з органами самоорганізації 
населення, законності та правопорядку, запобігання і протидії 

корупції, охорони прав і законних інтересів громадян
до 63 сесії 7 скликання від 21.01.19

Результат поіменного голосування:

28. Про внесення назв вулиць в СТ "Садівник" в м. Переяславі-Хмельницькому 
Київської області

    №: б/н  За основу і в цілому
№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

№ 
п/п

Прізвище, ім'я та 
по-батькові депутата

Результат
голосування

1 Аракелян Олександр Михайлович За 2 Гончар Віта Вікторівна Відсутній

3
Калашник Олександр Григорович 
(Голова комісії) За 4 Михняк Олександр Борисович За

5 Чорний Олександр Миколайович Відсутній    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
"За" - 3
          "Проти" - 0
                    "Утрималися" - 0
Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 2

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)


