
Результати поіменного голосування на I пленарному засіданні XI позачергової сесії Слов'янської міської ради 7 скликання 05.05.2016 
 
Перелік питань: 

 
1. Про обрання лічильної комісії. 
2. Щодо прийняття порядку денного XI (позачергової) сесії за основу. 
3. За пропозицію міського голови Ляха В.М. доповнити порядок денний питанням «Про внесення доповнень в рішення міської ради від 16..10.2015 № 6-

LXXXIII-6 «Про прийняття з державної у комунальну власність територіальної громади м. Слов’янська цілісного майнового комплексу державного 
закладу  «Вузлова лікарня станції Слов’янськ ДП «Донецька залізниця». 

4. За пропозицію міського голови Ляха В.М. доповнити порядок денний питанням «Про звернення депутатів Слов'янської міської ради». 
5. Щодо прийняття порядку денного XI (позачергової) сесії в цілому. 
6. Щодо обрання редакційної комісії XI (позачергової) сесії. 
7. За пропозицію міського голови Ляха В.М. за проекти рішень, у разі відсутності зауважень і пропозицій, голосувати в цілому. 
8. Про внесення доповнень в рішення міської ради від 14.09.2006 № 19-VI-5 «Про передачу функцій орендодавця бюджетним закладам та організаціям 

Слов'янської міської ради». 
9. Про внесення змін до рішення міської ради від 16.10.2015 № 6-LXXXIII-6 «Про прийняття з державної у комунальну власність територіальної 

громади м. Слов’янська цілісного майнового комплексу державного закладу «Вузлова лікарня станції Слов’янськ ДП «Донецька залізниця». 
10. Про звернення депутатів Слов'янської міської ради. 
11. За протоколи лічильної комісії про результати голосування на XI (позачерговій) сесії Слов'янської міської ради. 

 

№ 
ПІБ міського 
голови та 
депутатів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Лях В.М. за за за за за за за за за за за 
1 Адейкін М.М.                                            за за за за за за за за за за за 
2 Алтуніна О.М.                         відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 
3        Батечко М.А.                                                за за за за за за за за за за за 
4 Бондаренко К.В.                     відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 
5 Вербська Н.В.                                      за за за за за за за за за за за 
6        Вінниченко В.П.                   за за за за за за за за за за за 

 7 Власовець П.Р.                                  за за за за за за за за за за за 
 8 Водоп’янов К.М.                   за за за за за за за за за за за 
 9 Горбунова О.Л. за за за за за за за за за за за 
 10 Домбровський М.О.                                 за за за за за за за за за за за 
 11 Дубограй І.В.                                             за за за за за за за за за за за 
 12 Жиров І.В.                                  за за за за за за за за за утримався за 
 13 Зінченко Л.Г.                                               відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 
 14 Карпушкіна О.В.                              відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 
 15 Кім Ж.М.                                                          за за за за за за за за за за за 



 16 Кісіль В.В.                                                       за за за за за за за за за за за 
 17 Коваль О.Є.                                                      за за за за за за за за за за за 
 18 Кононенко Ю.Г.                                                 за за за за за за за за за за за 
 19 Костін О. С.                                                        за за за за за за за за за за за 
 20 Кочуков Д.Г.                      за за за проти проти за за за за проти за 
 21 Кушнарьов С.М.                  за за за проти за за за за за проти за 
 22 Ліхота О.В.                                          за за за за за за за за за за за 
 23 Олексюк А.Р.                                            за за за за за за за за за за за 
 24  Преображенська О.І. за за за за за за за за за за за 
 25 Придворов П.А.                                        відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 
 26 Пустовіт С.В.                                  за за за утримався за за за за за утримався за 
 27 Рудіч Л.Л.                                                        за за за за за за за за за за за 

28 Савченко С.М.                           відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 
 29 Самсонов О.А.                                    відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 
 30 Смирнов В.С.                                 відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 
31 Флерко М.М.                                      за за за за за за за за за за за 
32 Харченко А.О.                                           за за за за за за за за за за за 
33 Чернявська Л.П.                                              за за за за за за за за за за за 
34 Чиж О.М.                                за за за за за за за за за утримався за 
35 Щудро Н.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 
36 Яковленко О.В.                                     за за за за за за за за за за за 

Результати: 

За – 28 
Проти –0  

Утрималось 
– 0 
Не 

голосувало - 
0 

Відсутні - 9 

За – 28 
Проти – 0 
Утрималось 

– 0 
Не 

голосувало - 
0 

Відсутні - 
9 

За – 28 
Проти – 0 

Утрималось – 
0  

Не голосувало 
- 0 

Відсутні - 9 

За –25 
Проти – 2 

Утрималось – 
1  

Не голосувало 
- 0 

Відсутні - 9 

За – 27 
Проти – 1 
Утрималось 

– 0 
Не 

голосувало - 
0 

Відсутні - 
9 

За – 28  
Проти – 0 

Утрималось – 0 
Не голосувало - 

0 
Відсутні - 9 

За –  28 
Проти – 0 

Утрималось –
0 
Не 

голосувало - 
0 

Відсутні - 9 

За –  28 
Проти – 0 

Утрималось – 0 
Не голосувало - 

0 
Відсутні - 9 

За – 28  
Проти – 0 

Утрималось – 0 
Не голосувало - 

0 
Відсутні - 9 

За –  23 
Проти – 2 

Утрималось – 3 
Не голосувало - 

0 
Відсутні - 9 

За –  28 
Проти – 0 

Утрималось – 0 
Не голосувало - 

0 
Відсутні - 9 

 


