
Рішення виконавчого комітету Воронізької селищної ради Шосткинського району Сумської області 
                                                                                                                                                     Період 01.01.2017 – 31.01.2017  

 

Номер 

п/п 

Назва 

документа 

Дата 

створення   

документа 

Дата 

над-

ходження 
документа 

Джерело 

інфор- 

мації (автор, 

відповідний 

підрозділ) 

Заголовок 

документа 

Вид 

(нормативні 

акти, угоди, 

рішення, 

протоколи, 

звіти, прес-

релізи) 

Га-

лузь 

Клю-

чові 

слова 

Тип, носій 

(текстовий 

документ, 

електрон-

ний 

документ, 

плівки, 

відеозаписи, 

аудіозаписи 

тощо) 

Проекти 

рішень 

(доповідні 

записки, 

звернення, 

заяви, 

подання, 

пропозиції, 

листи 

тощо) 

Форма 

зберіганн

я 

документ

а 

Місце 

зберігання 

документа 

Підстава 

віднесення  

інформації 

до 

категорії  з 

обмежени

м 

доступом 

Строк 

обме-

ження 

досту-

пу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Рішення  26.01.2017   Про виконання 

селищного бюджету 

за 2016 рік 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

2 Рішення 26.01.2017   Про виконання 

програми 

економічного і 

соціального 

розвитку смт 

Вороніж за 2016 рік 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

3 Рішення 26.01.2017   Про план роботи 

виконавчого 

комітету 

Воронізької 

селищної ради на 

2017 рік 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

4 Рішення 26.01.2017   Про відзначення в 

селищі Дня 

вшанування 

учасників бойових 

дій на території 

інших держав 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

5 Рішення 26.01.2017   Про організацію 

громадських робіт у 

2017 році 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  



6 Рішення 26.01.2017   Про затвердження 

переліку об’єктів та 

видів суспільно-

корисних робіт для 

виконання 

адміністративного 

стягнення та 

кримінального 

покарання у вигляді 

громадських робіт  

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

7 Рішення 26.01.2017   Про надання 

допомоги 
   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

8 Рішення 26.01.2017   Про видачу ордера    Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

9 Рішення 26.01.2017   Про встановлення 

батьківської плати 

за відвідування ДНЗ 

«Вишенька», 

«Чебурашка» на 

2017 рік 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

10 Рішення 26.01.2017   Про звільнення від 

батьківської плати 

за харчування 

дитини, яка 

потерпіла від 

наслідків 

Чорнобильської 

катастрофи 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

11 Рішення 26.01.2017   Про звільнення від 

батьківської плати 

за харчування дітей 

із сімей УБД 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

12 Рішення 26.01.2017   Про звільнення від 

батьківської плати 

за харчування дітей-

інвалідів 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

13 Рішення 26.01.2017   Про звільнення від 

батьківської плати 

за харчування дітей 

з багатодітних 

родин 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

14 Рішення 26.01.2017   Звільнення від 

батьківської плати 

за харчування 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  



15 Рішення 26.01.2017   Про план роботи 

селищної комісії з 

питань техногенно- 

екологічної безпеки 

та надзвичайних 

ситуацій  на 2017 

рік 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

16 Рішення 26.01.2017   Про забезпечення 

проведення 

мобілізації 

людських та 

транспортних 

ресурсів на 

території 

Воронізької 

селищної ради 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

17 Рішення 26.01.2017   Про погодження 

тарифів на послуги 

з централізованого 

водопостачання та 

водовідведення  для 

населення КП 

«Добробут -2014» 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

18 Рішення 26.01.2017   Про погодження 

тарифів на послуги 

з централізованого 

водопостачання та 

водовідведення  для 

Воронізької ЗОШ І-

ІІІ ст. ім. 

П.О.Куліша КП 

«Добробут -2014» 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

19 Рішення 26.01.2017   Про погодження 

тарифів на послуги 

з централізованого 

водопостачання та 

водовідведення  для 

Воронізької 

селищної ради КП 

«Добробут -2014» 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

20 Рішення 26.01.2017   Про погодження 

тарифів на послуги 

з централізованого 

водопостачання для 

Шосткинського 

РТЦ СО (НСП)   КП 

«Добробут -2014» 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  



21 Рішення 26.01.2017   Про погодження 

тарифів на послуги 

з централізованого 

водопостачання   

для ДНЗ 

«Вишенька» КП 

«Добробут -2014» 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

22 Рішення 26.01.2017   Про погодження 

тарифів на послуги 

з централізованого 

водовідведення  для 

ДНЗ «Чебурашка» 

КП «Добробут -

2014» 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

23 Рішення 26.01.2017   Про погодження 

тарифів на послуги 

з централізованого 

водопостачання та 

водовідведення  для 

відділу культури 

ШРДА (Воронізька 

ДМШ, Центральна 

районна та дитяча 

бібліотека, 

районний будинок 

культури) КП 

«Добробут -2014» 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

24 Рішення 26.01.2017   Про погодження 

тарифів на послуги 

з централізованого 

водопостачання  для 

ПАТ «Українська 

залізниця» 

Регіональна філія 

«Південно західна 

залізниця» 

виробничий 

підрозділ 

Локомотивне депо 

Конотоп КП 

«Добробут -2014» 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  



25 Рішення 26.01.2017   Про погодження 

тарифів на послуги 

з централізованого 

водопостачання  для 

ПАТ «Українська 

залізниця» 

Регіональна філія 

«Південно західна 

залізниця» 

виробничий 

підрозділ Дирекція 

залізничних 

перевезень КП 

«Добробут -2014» 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

26 Рішення 26.01.2017   Про погодження 

тарифів на послуги 

з централізованого 

водопостачання  для 

ПАТ «Українська 

залізниця» 

Регіональна філія 

«Південно західна 

залізниця» 

виробничий 

підрозділ 

Конотопська 

дистанція 

електропостачання 

КП «Добробут -

2014» 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

27 Рішення 26.01.2017   Про погодження 

тарифів на послуги 

з централізованого 

водопостачання  для 

ПАТ «Українська 

залізниця» 

Регіональна філія 

«Південно західна 

залізниця» 

виробничий 

підрозділ 

Конотопська 

дистанція 

сигналізації та 

зв’язку КП 

«Добробут -2014» 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  



28 Рішення 26.01.2017   Про погодження 

тарифів на послуги 

з централізованого 

водопостачання  для 

ПАТ «Українська 

залізниця» 

Регіональна філія 

«Південно західна 

залізниця» 

виробничий 

підрозділ 

Експлуатаційно – 

ремонтне депо 

Конотоп КП 

«Добробут -2014» 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

29 Рішення 26.01.2017   Про погодження 

тарифів на послуги 

з централізованого 

водопостачання  для 

ПАТ «Українська 

залізниця» 

Регіональна філія 

«Південно західна 

залізниця» 

виробничий 

підрозділ Хутір - 

Михайлівська 

дистанційна колії 

КП «Добробут -

2014» 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

30 Рішення 26.01.2017   Про погодження 

норми втрат води у 

водопровідних 

мережах на 2017 рік 

та норми витрат 

води у приватних 

будинках та 

громадських 

будівлях в смт 

Вороніж 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  



31 Рішення 26.01.2017   Про розгляд 

тарифів на 

вивезення твердих 

побутових відходів 

для Шосткинського 

районного центру 

первинної медичної 

допомоги КП 

«Добробут -2014» 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

32 Рішення 26.01.2017   Про розгляд 

тарифів на 

вивезення твердих 

побутових відходів 

для Державного 

підприємства НЕК 

«Укренерго» 

відокремлений 

підрозділ «Сумські 

магістральні  

електричні мережі»  

КП «Добробут -

2014» 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

33 Рішення 26.01.2017   Про розгляд 

тарифів на 

вивезення твердих 

побутових відходів 

для ПАТ 

«Українська 

залізниця» 

Регіональна філія 

«Південно -  західна 

залізниця» 

виробничий 

підрозділ 

Локомотивне депо 

Конотоп КП 

«Добробут -2014» 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  



34 Рішення 26.01.2017   Про розгляд 

тарифів на 

вивезення твердих 

побутових відходів 

для ПАТ 

«Українська 

залізниця» 

Регіональна філія 

«Південно західна 

залізниця» 

виробничий 

підрозділ Дирекція 

залізничних 

перевезень КП 

«Добробут -2014» 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

35 Рішення 26.01.2017   Про розгляд 

тарифів на 

вивезення твердих 

побутових відходів 

для населення КП 

«Добробут  - 2014» 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

36 Рішення 26.01.2017   Про розгляд 

тарифів на 

вивезення твердих 

побутових відходів   

для Воронізької 

ЗОШ І-ІІІ ст. ім. 

П.О.Куліша КП 

«Добробут -2014» 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

37 Рішення 26.01.2017   Про присвоєння 

окремої поштової 

адреси нежитловим 

приміщенням по 

пров. Куліша, 8 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

 


