
Система поіменного голосування "Рада Голос"

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

Чергова 35 сесія

Реєстрація депутатів від : 16.08.22

№ 
п/п Депутат Реєстрація

1 Анікієв Юрій Іванович Відсутній

2 Башмак Володимир Васильович Зареєстровано

3 Чеботарь Тетяна Вікторівна Зареєстровано

ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ

Загальна кількість - 3

Загальна кількість зареєстрованих депутатів - 2

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 35 сесія від 16.08.22

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 Відсутній 2 Башмак Володимир Васильович За

3 Чеботарь Тетяна Вікторівна За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 2

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

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 35 сесія від 16.08.22

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 Відсутній 2 Башмак Володимир Васильович За

3 Чеботарь Тетяна Вікторівна За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 2

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

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 35 сесія від 16.08.22

Результат поіменного голосування:

12. Про звіт щодо виконання фінансового плану Комунального підприємства 
Переяславське виробниче управління комунального господарства Переяславської 

міської ради за І 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 Анікієв Юрій Іванович Відсутній 2 Башмак Володимир Васильович За

3 Чеботарь Тетяна Вікторівна За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 2

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

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 35 сесія від 16.08.22

Результат поіменного голосування:

13. Про звіт щодо виконання фінансового плану комунального підприємства 
"Управляюча компанія "Виробниче управління житлово-комунального господарства" 

Переяславської міської ради" за І 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 Анікієв Юрій Іванович Відсутній 2 Башмак Володимир Васильович За

3 Чеботарь Тетяна Вікторівна За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 2

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

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 35 сесія від 16.08.22

Результат поіменного голосування:

14. Про звіт щодо виконання фінансового плану КП "Переяславський міський ринок" 
Переяславської міської ради за І 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 Анікієв Юрій Іванович Відсутній 2 Башмак Володимир Васильович За

3 Чеботарь Тетяна Вікторівна За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 2

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

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 35 сесія від 16.08.22

Результат поіменного голосування:

17. Про надання згоди відділу освіти Переяславської міської ради на передачу в 
оренду комунального майна - приміщення, що знаходиться за адресою: м. Переяслав, 

вул. Каштанна, 10 та включення його до Переліку другого типу.

    №: 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 Відсутній 2 Башмак Володимир Васильович За

3 Чеботарь Тетяна Вікторівна За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 2

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

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 35 сесія від 16.08.22

Результат поіменного голосування:

18. Про надання згоди КП "Управляюча компанія ВУЖКГ" на передачу в оренду 
комунального майна - частини приміщення, що знаходиться за адресою: м. 
Переяслав, вул. Гімназійна, 35 та включення його до Переліку другого типу.

    №: 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 Відсутній 2 Башмак Володимир Васильович За

3 Чеботарь Тетяна Вікторівна За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 2

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

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 35 сесія від 16.08.22

Результат поіменного голосування:

19. Про проведення громадського обговорення змін геонімів (назв вулиць, провулків, 
площ, парків, скверів, тощо) на території Переяславської міської територіальної 

громади

    №: 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 Відсутній 2 Башмак Володимир Васильович За

3 Чеботарь Тетяна Вікторівна За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 2

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

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 35 сесія від 16.08.22

Результат поіменного голосування:

1. Про  внесення змін  в додаток до рішення міської ради від 28.02.2019 № 108-64-VІІ  
"Про затвердження переліку об'єктів нерухомого майна комунальної власності 

територіальної громади міста Переяслава-Хмельницького".

    №: 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 Відсутній 2 Башмак Володимир Васильович За

3 Чеботарь Тетяна Вікторівна За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 2

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

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 35 сесія від 16.08.22

Результат поіменного голосування:

2. Про  внесення змін  в додаток до рішення міської ради від 28.02.2019 № 114-64-VІІ  
"Про закріплення об'єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади міста Переяслава-Хмельницького за відділом освіти Переяславської міської 
ради на праві оперативного управління".

    №: 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 Відсутній 2 Башмак Володимир Васильович За

3 Чеботарь Тетяна Вікторівна За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 2

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

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 35 сесія від 16.08.22

Результат поіменного голосування:

3. Про доцільність передачі в оренду об'єкта нерухомого майна - будівлі, що 
знаходиться за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н,  м. Переяслав, вул. 

Богдана Хмельницького, 53

    №: 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 Відсутній 2 Башмак Володимир Васильович Утримався

3 Чеботарь Тетяна Вікторівна Утримався    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 0

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 2

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

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 35 сесія від 16.08.22

Результат поіменного голосування:

4. Про доцільність передачі в оренду об'єкта нерухомого майна - будівлі, що 
знаходиться за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н,  с. Гайшин, вул. 

Покровська, 10 Б.

    №: 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 Відсутній 2 Башмак Володимир Васильович За

3 Чеботарь Тетяна Вікторівна За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 2

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

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 35 сесія від 16.08.22

Результат поіменного голосування:

5. Про доцільність передачі в оренду об'єкта нерухомого майна -  приміщення Будинку 
культури, що знаходиться за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гланишів, 

вул. Покровська, 20 в.

    №: 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 Відсутній 2 Башмак Володимир Васильович За

3 Чеботарь Тетяна Вікторівна За    

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

"За" - 2

          "Проти" - 0

                    "Утрималися" - 0

Не брали участі у голосуванні - 0

Відсутні на пленарному засіданні - 1

Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)

Голова:
(підпис)

Секретар:
(підпис)


