
Рішення Воронізької селищної ради Шосткинського району Сумської області 
                                                                                                                                                 Період 01.10.2017 – 31.10.2017 

 

  

Номер 

п/п 

Назва 

документа 

Дата 

створення   

документа 

Дата 

над-

ходження 

документ

а 

Джерело 

інфор- 

мації 

(автор, 

відповідн

ий 

підрозділ) 

Заголовок 

документа 

Вид 

(нормативн

і 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 

зберіганн

я 

документ

а 

Місце 

зберіганн

я 

документ

а 

Підстава 

віднесення  

інформації 

до 

категорії  з 

обмеженим 

доступом 

Строк обме-

ження доступу 

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

1   Рішення 18.10.2017   Про  

облаштування  

зупинок 

громадського 

транспорту 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

2   Рішення 18.10.2017   Про визнання 

недійсним 

частини рішення 

20 сесії 21 

скликання від 

02.04.1994 року 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

3   Рішення 18.10.2017   Про надання 

дозволу на 

виготовлення 

технічної 

документації із 

землеустрою 

щодо  

встановлення  меж 

земельної ділянки 

гр. Ковтун Тетяни 

Іванівні 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  



4   Рішення 18.10.2017   Про надання 

дозволу на 

виготовлення 

технічної 

документації із 

землеустрою 

щодо 

встановлення меж 

земельної ділянки 

гр. Сігачову 

Геннадію 

Олександровичу 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

5   Рішення 18.10.2017   Про надання 

дозволу на 

виготовлення 

технічної 

документації із 

землеустрою 

щодо 

встановлення меж 

земельної ділянки 

гр. Щуренковій 

Ю.М. 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

6   Рішення 18.10.2017   Про надання 

дозволу на 

виготовлення 

технічної 

документації із 

землеустрою 

щодо 

встановлення меж 

земельної ділянки 

гр. Поєдинцевій 

Наталії Василівні 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

7   Рішення 18.10.2017   Про надання 

дозволу на 

виготовлення 

технічної 

документації із 

землеустрою 

щодо 

встановлення меж 

земельної ділянки 

гр. Олійник 

Оксані Валеріївні 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  



8   Рішення 18.10.2017   Про надання 

дозволу гр. 

Ушаковій Наталії 

Миколаївні на 

отримання 

документів, що 

посвідчують 

право власності на 

земельну ділянку, 

в порядку 

спадкування 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

9   Рішення 18.10.2017   Про розірвання 

договорів оренди 

землі з гр. Зражва 

В.М. 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

10   Рішення 18.10.2017   Про передачу у 

приватну 

власність 

земельних ділянок 

гр. Коструба  

Іванні Вікторівні 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

11   Рішення 18.10.2017   Про передачу в 

оренду земельної 

ділянки гр. Дебді 

Ларисі Іванівні 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

12   Рішення 18.10.2017   Про надання 

дозволу на поділ 

земельної ділянки 

комунальної 

власності, що 

знаходиться на 

праві постійного 

користування у 

ДНЗ 

«Шосткинський 

центр професійно 

– технічної 

освіти» 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

 


