
Рішення Воронізької селищної ради Шосткинського району Сумської області 
                                                                                                                                                   Період 01.07.2017 – 

31.07.2017 

 

  

Номер 

п/п 

Назва 

документа 

Дата 

створення   

документа 

Дата 

над-

ходження 

документа 

Джерело 

інфор- 

мації 

(автор, 

відповідни

й 

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, 

аудіоза-писи 

тощо) 

Проекти 

рішень 

(доповідні 

записки, 

звернення, 

заяви, 

подання, 

пропо-

зиції, 

листи 

тощо) 

Форма 

зберігання 

документа 

Місце 

зберігання 

документа 

Підстава 

віднесення  

інформації 

до категорії  

з 

обмеженим 

доступом 

Строк 

обме-

ження 

досту-

пу 

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

1   Рішення 25.07.2017   Про внесення змін 

до рішення 20 сесії 

7 скликання від 

23.12.2016 року 

«Про селищний 

бюджет на 2017 

рік» 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

2   Рішення 25.07.2017   Про внесення змін 

до рішення 20 сесії 

07 скликання від 

23.12.2016 року 

«Про програму 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Воронізької с/р на 

2017  рік» 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  



3   Рішення 25.07.2017   Про затвердження 

проектно – 

кошторисної 

документації 

«Реконструкція 

сценічного 

майданчика по 

вулиці Миколи 

Терещенка смт 

Вороніж» 

(корегування) 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

4   Рішення 25.07.2017   Щодо 

затвердження  

герба та прапора 

смт Вороніж 

Шосткинського 

району Сумської 

області 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

5   Рішення 25.07.2017   Про передачу у 

спільну часткову 

власність 

земельної ділянки 

гр. Іващенко В.І. 

(3/4) та Іващенко 

Т.М.(1/4) 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

6   Рішення 25.07.2017   Про передачу у 

власність 

земельної ділянки 

гр. Балицькому 

Д.П. 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

7   Рішення 25.07.2017   Про надання у 

власність 

земельної ділянки 

гр. Лукашовій Л.М. 

 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

8   Рішення 25.07.2017   Про надання 

дозволу на 

виготовлення 

технічної 

документації із 

землеустрою щодо 

встановлення 

(відновлення) меж 

земельних ділянок 

гр. Пушко М.Г. 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  



9   Рішення 25.07.2017   Про надання 

дозволу на 

виготовлення 

технічної 

документації із 

землеустрою щодо 

встановлення 

(відновлення) меж 

земельної ділянки 

гр. Івановій В.Ф. 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

10   Рішення 25.07.2017   Про надання 

дозволу на 

виготовлення 

технічної 

документації із 

землеустрою щодо 

встановлення 

(відновлення) меж 

земельної ділянки 

гр. Ересь В.В.   

     Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

11   Рішення 25.07.2017   Про надання 

дозволу гр. 

Вескову А.П. на 

отримання 

документів, що 

посвідчують право 

власності на 

земельні ділянки, в 

порядку 

спадкування. 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

12   Рішення 25.07.2017   Про надання 

дозволу гр. Баюн 

Г.М. на отримання 

документів, що 

посвідчують право 

власності на 

земельну ділянку, в 

порядку 

спадкування. 

 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  



13   Рішення 25.07.2017   Про надання 

дозволу на 

розробку проекту 

землеустрою щодо 

відведення 

земельної ділянки 

для будівництва 

житлового будинку 

гр. Шауберт І.С. 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

14   Рішення 25.07.2017   Про надання 

дозволу на 

розробку проекту 

землеустрою щодо 

відведення 

земельної ділянки 

гр. Мурченко Є.О. 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

15   Рішення 25.07.2017   Про надання 

дозволу на 

розроблення 

проекту 

землеустрою щодо 

відведення 

земельної ділянки, 

для подальшої 

передачі її  в 

оренду гр. Ярошко 

М.М. 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

16   Рішення 25.07.2017   Про надання 

дозволу на 

розроблення 

проекту 

землеустрою щодо 

відведення 

земельної ділянки 

гр. Борисенко В.М. 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

17   Рішення 25.07.2017   Про передачу в 

оренду земельної 

ділянки гр. 

Воронець Р. А. 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  



18   Рішення 25.07.2017   Про надання згоди 

Службі 

автомобільних 

доріг в Сумській 

області на 

розбирання 

залізничного 

насипу колії ВАТ 

«Воронізький 

цукровий завод» 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

 


