
Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

Чергова 34 сесія

Реєстрація депутатів від : 15.07.22

№ 
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 34 сесія від 15.07.22

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 34 сесія від 15.07.22

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 34 сесія від 15.07.22

Результат поіменного голосування:

3. 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 34 сесія від 15.07.22

Результат поіменного голосування:

8. Про внесення змін до рішення Переяславської міської ради від 16 вересня 2021 року 
№ 11-15-VIII "Про реорганізацію комунального підприємства "Комунальне 

господарство Переяславської міської ради" шляхом приєднання до комунального 
підприємства Переяславське виробниче управління комунального господарства"

    №: 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)


