
Рішення виконавчого комітету Воронізької селищної ради Шосткинського району Сумської області 
                                                                                                                                                     Період 01.03.2017 – 31.03.2017  

 

Номер 

п/п 

Назва 

документа 

Дата 

створення   

документа 

Дата 

над-

ходженн

я 
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

, 

аудіозапис

и тощо) 

Проекти 

рішень 

(доповідні 

записки, 

звернення, 

заяви, 

подання, 

пропозиції

, листи 

тощо) 

Форма 

зберіганн

я 

документ

а 

Місце 

зберігання 

документа 

Підстава 

віднесенн

я  

інформаці

ї 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  23.03.2017 
  

Про роботу спеціалістів 

виконавчого апарату 

Воронізької селищної 

ради зі зверненнями 

громадян  

   
Текстовий 

документ 

 
Паперова Секретар 

виконкому 

  

2 Рішення 23.03.2017 
  

Про проведення 

щорічної весняної акції 

«За чисте довкілля» та 

дня благоустрою 

населених пунктів 

Воронізької селищної 

ради 

   
Текстовий 

документ 

 
Паперова Секретар 

виконкому 

  

3 Рішення 23.03.2017 
  

Про надання допомоги 
   

Текстовий 

документ 

 
Паперова Секретар 

виконкому 

  

4 Рішення 23.03.2017 
  

Про надання допомоги 

учасникам ліквідації 

наслідків аварії на 

ЧАЕС 

   
Текстовий 

документ 

 
Паперова Секретар 

виконкому 

  

5 Рішення 23.03.2017 
  

Про звільнення від 

батьківської  плати за 

харчування  

   
Текстовий 

документ 

 
Паперова Секретар 

виконкому 

  



6 Рішення 23.03.2017 
  

Про звільнення від 

батьківської плати за 

харчування дитини, яка 

потерпіла внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

   
Текстовий 

документ 

 
Паперова Секретар 

виконкому 

  

7 Рішення 23.03.2017 
  

Про реєстрацію 

колективного договору 

Воронізької селищної 

ради 

   
Текстовий 

документ 

 
Паперова Секретар 

виконкому 

  

8 Рішення 23.03.2017   Про реєстрацію 

колективного договору  

Шосткинського 

дочірнього 

агролісгосподарського 

підприємства 

«Шосткинський 

агролісгосп» 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

9 Рішення 23.03.2017   Про затвердження акту 

на списання будинку по 

вул. Некрасова, 26 в смт 

Вороніж 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

10 Рішення 23.03.2017   Про присвоєння окремої 

поштової адреси 

житловому будинку з 

господарськими 

будівлям по вул. Лесі 

Українки, буд. 24. 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

11 Рішення 23.03.2017   Про затвердження актів 

обстеження зелених 

насаджень,  що 

підлягають видаленню 

на  території смт 

Вороніж 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

12 Рішення 23.03.2017   Про  заходи щодо 

збереження від 

пошкоджень кабельних 

ліній зв’язку на 

території Воронізької 

селищної ради. 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

 


