










«Про внесення змін до Статуту територіальної громади міста
Переяслава-Хмельницького та затвердження Порядку розгляду
електронних петицій, адресованих Переяслав-Хмельницькій
міській раді» - ПРИЙНЯТО

«Про затвердження Порядку організації роботи у Переяслав-
Хмельницькій міській раді щодо оприлюднення інформації за 
допомогою порталу «Відкритий бюджет» - ПРИЙНЯТО

«Про затвердження порядку інформування про діяльність
комунальних підприємств Переяслав-Хмельницької міської ради» 
- ПРИЙНЯТО

ПРИЙНЯТО – 7
ВІДКЛИКАНО – 5

НЕ ПРИЙНЯТО – 1
В РОЗРОБЦІ – 2



«Про звернення депутатів Переяслав-Хмельницької міської ради 
до Верховної Ради України щодо прийняття законопроектів у сфері
охорони здоров’я» - ПРИЙНЯТО

«Про звернення депутатів Переяслав-Хмельницької міської ради 
до Президента України та Верховної Ради України щодо
відкликання змін до Конституції України, що прийняті у першому
читанні» - ПРИЙНЯТО

«Про безоплатну передачу у власність ПАТ «Київобленерго» 
комплектної трансформаторної підстанції № 483» (спільно з 
депутатом В.М. Нестеренком) - ПРИЙНЯТО

«Про перейменування вулиці Підсінська (колишня вулиця
Комунарів)» - ПРИЙНЯТО



«Про здійснення електронних закупівель у м. Переяслав-
Хмельницький» - ВІДКЛИКАНО

«Про звернення депутатів Переяслав-Хмельницької міської ради 
до Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України
щодо доповнення статті видатків/субвенцій з державного 
бюджету місцевим бюджетам на компенсацію витрат за пільговий
проїзд окремих категорій громадян» - ВІДКЛИКАНО

«Про звернення депутатів Переяслав-Хмельницької міської ради 
до Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України
щодо доповнення статті видатків/субвенцій з державного 
бюджету місцевим бюджетам на компенсацію витрат за пільговий
проїзд окремих категорій громадян» - ВІДКЛИКАНО

«Щодо передачі в комунальну власність
водопровідного колодязя» - ВІДКЛИКАНО



«Про скасування рішення виконавчого комітету Переяслав-
Хмельницької міської ради від 14.04.2016 № 140-07 «Про 
внесення змін до рішення виконавчого комітету від 29.02.2016 № 
44-05 «Про реалізацію в місті Переяславі-Хмельницькому 
пілотного проекту щодо впровадження процедури електронних 
закупівель в 2016 році» - ВІДКЛИКАНО

«Про звернення депутатів Переяслав-Хмельницької міської ради 
до Голови Верховної Ради України та народних депутатів України
щодо недопущення ухвалення змін до Конституції України у 
частині надання особливого статусу окремим районам Донецької
та Луганської областей» - НЕ ПРИЙНЯТО

«Про бюджет участі» - В РОЗРОБЦІ

«Положення щодо громадських обговорень» В РОЗРОБЦІ
























