
Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, цін, тарифів, житлово-комунальних відн

Чергова 33 сесія

Реєстрація депутатів від : 22.06.22

№ 
п/п Депутат Реєстрація

1 Анікієв Юрій Іванович Зареєстровано

2 Башмак Володимир Васильович Зареєстровано

3 Чеботарь Тетяна Вікторівна Зареєстровано

ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ

Загальна кількість - 3

Загальна кількість зареєстрованих депутатів - 3

Кворум: Наявний
(Наявний / Відсутній)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, цін, 
тарифів, житлово-комунальних відносин, транспорту, екології, 
благоустрою, підтримки підприємництва та охорони культурної 

спадщини
Чергова 33 сесія від 22.06.22

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 Анікієв Юрій Іванович За 2 Башмак Володимир Васильович За

3 Чеботарь Тетяна Вікторівна 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 соціально-економічного розвитку, інвестицій, цін, 
тарифів, житлово-комунальних відносин, транспорту, екології, 
благоустрою, підтримки підприємництва та охорони культурної 

спадщини
Чергова 33 сесія від 22.06.22

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 Анікієв Юрій Іванович За 2 Башмак Володимир Васильович За

3 Чеботарь Тетяна Вікторівна 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 соціально-економічного розвитку, інвестицій, цін, 
тарифів, житлово-комунальних відносин, транспорту, екології, 
благоустрою, підтримки підприємництва та охорони культурної 

спадщини
Чергова 33 сесія від 22.06.22

Результат поіменного голосування:

Про розірвання Угоди між Переяслав-Хмельницькою міською радою (Україна) і 
Вілейським виконавчим комітетом (Білорусь) про торгово-економічне, 
науково-технічне і культурне співробітництво від 22 вересня 2005 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 Анікієв Юрій Іванович За 2 Башмак Володимир Васильович За

3 Чеботарь Тетяна Вікторівна 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 соціально-економічного розвитку, інвестицій, цін, 
тарифів, житлово-комунальних відносин, транспорту, екології, 
благоустрою, підтримки підприємництва та охорони культурної 

спадщини
Чергова 33 сесія від 22.06.22

Результат поіменного голосування:

Про визнання таким, що втратило чинність рішення Переяславської міської ради від 
14.04.2022 № 08-31-VIII "Про тимчасове звільнення від оплати за право тимчасового 

користування місцями для розміщення об`єктів зовнішньої реклами"

    №: 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 Анікієв Юрій Іванович Утримався 2 Башмак Володимир Васильович За

3 Чеботарь Тетяна Вікторівна 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)



Система поіменного голосування "Рада Голос"

Комісія з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, цін, 
тарифів, житлово-комунальних відносин, транспорту, екології, 
благоустрою, підтримки підприємництва та охорони культурної 

спадщини
Чергова 33 сесія від 22.06.22

Результат поіменного голосування:

Про внесення змін до Програми    фінансової підтримки комунальних підприємств 
Переяславської міської ради на 2021-2022 роки, затвердженої рішенням 

Переяславської міської ради від 17.12.2020 № 10-04-VIIІ (із 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 Анікієв Юрій Іванович За 2 Башмак Володимир Васильович За

3 Чеботарь Тетяна Вікторівна 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 соціально-економічного розвитку, інвестицій, цін, 
тарифів, житлово-комунальних відносин, транспорту, екології, 
благоустрою, підтримки підприємництва та охорони культурної 

спадщини
Чергова 33 сесія від 22.06.22

Результат поіменного голосування:

Про внесення змін до Програми благоустрою Переяславської міської громади на 
2022-2024 роки, затвердженої рішенням Переяславської міської ради від 19.08.2021 № 

09-14-VІІІ (із 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 Анікієв Юрій Іванович За 2 Башмак Володимир Васильович За

3 Чеботарь Тетяна Вікторівна 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 соціально-економічного розвитку, інвестицій, цін, 
тарифів, житлово-комунальних відносин, транспорту, екології, 
благоустрою, підтримки підприємництва та охорони культурної 

спадщини
Чергова 33 сесія від 22.06.22

Результат поіменного голосування:

Про внесення змін до Програми з регулювання чисельності безпритульних тварин на 
території Переяславської міської громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 

Переяславcької  міської ради від 17.12.2020 № 13-04-VІІІ(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 Анікієв Юрій Іванович За 2 Башмак Володимир Васильович За

3 Чеботарь Тетяна Вікторівна 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)


