
Результати поіменного голосування питань порядку денного засідання V позачергової сесії 

Краснокутської селищної ради VІІІ скликання 23.02.2021 року 

  

№ 

з.п. 

     ПІП №  1 
питання 

№  2 
питання 

№  3 
питання 

№  4 
питання 

№  5 
питання 

№  6 
питання 

№ 7 
питання 

№  8 
питання 

№  9 
питання 

№  10 
питання 

№  11 
питання 

№  12 
питання 

1 Бабак О. М. за за за за за за за за за за за за 

2 Безверха Г. М. за за за за за за за за за за за за 

3 Бойченко Н. В. за за за за за за за за за за за за 

4 Бочарова Н. В. за за за за за за за за за за за за 

5 Діденко А. І. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. 

6 Іванюкович І.С. за за за за за за за за за за за за 

7 Ігнатенко В. А. за за за за за за за за за за за за 

8 Келеберда О. С. за за за за за за за за за за за за 

9 Коваль І. М. за за за за за за за за за за за за 

10 Кравцов І. А. за за за за за за за за за за за за 

11 Кузуб Т. М. за за за за за за за за за за за за 

12 Леванда О. В. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. 

13 Легка А. Г. за за за за за за за за за за за за 

14 Лісняк В. В. за за за за за за за за за за за за 

15 Литвиненко І. В. за за за за за за за за за за за за 

16 Мацюк В. М. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. 

17 Нікітенко М. П. за за за за за за за за за за за за 

18 Овчаренко В. О. за за за за за за за за за за за за 

19 Струнець Р. В. за за за за за за за за за за за за 

20 Сургай О. В. за за за за за за за за за за за за 

21 Сусло С. М. за за за за за за за за за за за за 

22 Ткаченко О. А. за за за за за за за за за за за за 

23 Федоренко З.В. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. 

24 Халіна О. М. за за за за за за за за за за за за 

25 Худікян В. Х. за за за за за за за за за за за за 

26 Чаговець Р. В. за за за за за за за за за за за за 

27 Карабут І.О. за за за за за за за за за за за за 

 Проти             

 Утрималися             

 Не голосували             

 Всього: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 
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Результати поіменного голосування питань порядку денного засідання V позачергової сесії 

Краснокутської селищної ради VІІІ скликання 23.02.2021 року 

  

№ 

з.п. 

     ПІП №  13 
питання 

№  14 
питання 

№  15 
питання 

№  16 
питання 

№  17 
питання 

№  18 
питання 

№ 19 
питання 

№  20 
питання 

№  21 
питання 

№  22 
питання 

№  23 
питання 

№  24 
питання 

1 Бабак О. М. за за за за за за за за за за за за 

2 Безверха Г. М. за за за за за за за за за за за за 

3 Бойченко Н. В. за за за за за за за за за за за за 

4 Бочарова Н. В. за за за за за за за за за за за за 

5 Діденко А. І. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. 

6 Іванюкович І.С. за за за за за за за за за за за за 

7 Ігнатенко В. А. за за за за за за за за за за за за 

8 Келеберда О. С. за за за за за за за за за за за за 

9 Коваль І. М. за за за за за за за за за за за за 

10 Кравцов І. А. за за за за за за за за за за за за 

11 Кузуб Т. М. за за за за за за за за за за за за 

12 Леванда О. В. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. 

13 Легка А. Г. за за за за за за за за за за за за 

14 Лісняк В. В. за за за за за за за за за за за за 

15 Литвиненко І. В. за за за за за за за за за за за за 

16 Мацюк В. М. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. 

17 Нікітенко М. П. за за за за за за за за за за за за 

18 Овчаренко В. О. за за за за за за за за за за за за 

19 Струнець Р. В. за за за за за за за за за за за за 

20 Сургай О. В. за за за за за за за за за за за за 

21 Сусло С. М. за за за за за за за за за за за за 

22 Ткаченко О. А. за за за за за за за за за за за за 

23 Федоренко З.В. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. відсут. 

24 Халіна О. М. за за за за за за за за за за за за 

25 Худікян В. Х. за за за за за за за за за за за за 

26 Чаговець Р. В. за за за за за за за за за за за за 

27 Карабут І.О. за за за за за за за за за за за за 

 Проти             

 Утрималися             

 Не голосували             

 Всього: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 
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№ 

з.п. 

     ПІП №  25 
питання 

№  26 

питання 
№   27 

питання 
№   
питання 

№   
питання 

№  
питання 

№  
питання 

№   
питання 

№  
питання 

№   
питання 

№   
питання 

№   
питання 

1 Бабак О. М. за за за          

2 Безверха Г. М. утрим. за утрим.          

3 Бойченко Н. В. за за за          

4 Бочарова Н. В. за за за          

5 Діденко А. І. відсут. відсут. відсут.          

6 Іванюкович І.С. за за проти          

7 Ігнатенко В. А. за за за          

8 Келеберда О. С. за за за          

9 Коваль І. М. за за за          

10 Кравцов І. А. за за утрим.          

11 Кузуб Т. М. за за утрим.          

12 Леванда О. В. відсут. відсут. відсут.          

13 Легка А. Г. за за за          

14 Лісняк В. В. за за за          

15 Литвиненко І. В. за за за          

16 Мацюк В. М. відсут. відсут. відсут.          

17 Нікітенко М. П. за за за          

18 Овчаренко В. О. за за за          

19 Струнець Р. В. за за за          

20 Сургай О. В. за за за          

21 Сусло С. М. за за за          

22 Ткаченко О. А. за за за          

23 Федоренко З.В. відсут. відсут. відсут.          

24 Халіна О. М. за за за          

25 Худікян В. Х. за за за          

26 Чаговець Р. В. за за за          

27 Карабут І.О. за за за          

 Проти   1          

 Утрималися 1  3          

 Не голосували             

 Всього: 21 22 18          

 


