
Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань регламенту, депутатської етики, контролю за виконанням рішень Ради, співпраці з ор

чергова 24 сесія

Реєстрація депутатів від : 14.01.22

№ 
п/п Депутат Реєстрація

1 Мусієнко Василь Миколайович Зареєстровано

2 Римар Аліна Михайлівна Зареєстровано

3 Поліч Яна Олександрівна Зареєстровано

ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ

Загальна кількість - 3

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
чергова 24 сесія від 14.01.22

Результат поіменного голосування:

Про затвердження порядку денного

    №: 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 Мусієнко Василь Миколайович За 2 Римар Аліна Михайлівна За

3 Поліч Яна Олександрівна За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 0

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
чергова 24 сесія від 14.01.22

Результат поіменного голосування:

Про затвердження регламенту

    №: 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 Мусієнко Василь Миколайович За 2 Римар Аліна Михайлівна За

3 Поліч Яна Олександрівна За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 0

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
чергова 24 сесія від 14.01.22

Результат поіменного голосування:

1. Про звіт міського голови про діяльність виконавчих органів Переяславської міської 
ради за 2021 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 Мусієнко Василь Миколайович За 2 Римар Аліна Михайлівна За

3 Поліч Яна Олександрівна За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 0

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
чергова 24 сесія від 14.01.22

Результат поіменного голосування:

2. 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 Мусієнко Василь Миколайович Утримався 2 Римар Аліна Михайлівна Утримався

3 Поліч Яна Олександрівна Утримався    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 0

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 3

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: НЕ 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
чергова 24 сесія від 14.01.22

Результат поіменного голосування:

Про звіт виконання плану роботи 
Переяславської міської 

ради за ІІ півріччя 2021 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 Мусієнко Василь Миколайович За 2 Римар Аліна Михайлівна За

3 Поліч Яна Олександрівна За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 0

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
чергова 24 сесія від 14.01.22

Результат поіменного голосування:

5. Про затвердження плану роботи Переяславської міської ради на I півріччя 2022 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 Мусієнко Василь Миколайович За 2 Римар Аліна Михайлівна За

3 Поліч Яна Олександрівна За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 0

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
чергова 24 сесія від 14.01.22

Результат поіменного голосування:

9. Про затвердження Мирової угоди про врегулювання спору по господарській справі 
№ 911/692/21 та її підписання

    №: 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 Мусієнко Василь Миколайович Утримався 2 Римар Аліна Михайлівна За

3 Поліч Яна Олександрівна За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 2

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 1

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 0

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
чергова 24 сесія від 14.01.22

Результат поіменного голосування:

13. Про затвердження Положення відділу по роботі з кадрами та служби в органах 
місцевого самоврядування виконавчого комітету Переяславської міської ради

    №: 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 Мусієнко Василь Миколайович Утримався 2 Римар Аліна Михайлівна Утримався

3 Поліч Яна Олександрівна Утримався    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 0

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 3

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: НЕ 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
чергова 24 сесія від 14.01.22

Результат поіменного голосування:

1. Про внесення змін до Програми "Поліцейський офіцер міської територіальної 
громади" Переяславської міської ради на 2021-2022 роки

    №: 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 Мусієнко Василь Миколайович За 2 Римар Аліна Михайлівна За

3 Поліч Яна Олександрівна За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 3

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 0

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
чергова 24 сесія від 14.01.22

Результат поіменного голосування:

Про затвердження Порядку 
акредитацію представників засобів 

масової інформації, незалежних журналістів 
та технічних працівників при   
Переяславській міській раді

    №: 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 Мусієнко Василь Миколайович За 2 Римар Аліна Михайлівна Утримався

3 Поліч Яна Олександрівна Утримався    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 1

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 2

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 0

Рішення: НЕ ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)


