
Рішення Воронізької селищної ради Шосткинського району Сумської області 
                                                                                                                                                   Період 01.04.2018 – 30.04.2018 

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 18.04.2018   Про внесення 

змін до рішення 

32 сесії 7 

скликання від 

22.12.2017 року 

«Про селищний 

бюджет на 2018 

рік» 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

2   Рішення 18.04.2018   Про розгляд 

заяви селищного 

голови Ястребова 

В.Ю. 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  



3   Рішення 18.04.2018   Про 

затвердження 

кошторисної 

документації 

«Капітальний 

ремонт покрівлі 

житлового 

будинку по вул. 6 

Гв.Дивізії, буд. 

17 в смт Вороніж 

Шосткинського 

району Сумської 

області» 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

4   Рішення 18.04.2018   Про надання 

дозволу на 

виготовлення 

технічної 

документації із 

землеустрою 

щодо 

встановлення  

(відновлення) 

меж земельних 

ділянок гр. 

Воловик В.Г. та 

Воловик В.І. 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

5   Рішення 18.04.2018   Про  погодження 

надання дозволу 

на розроблення 

проекту із 

землеустрою 

щодо відведення 

земельної 

ділянки у 

власність для 

ведення ОСГ 

учаснику 

бойових дій 

Борисенку 

Андрію 

Васильовичу 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  



6   Рішення 18.04.2018   Про  погодження 

надання дозволу 

на розроблення 

проекту із 

землеустрою 

щодо відведення 

земельної 

ділянки у 

власність для 

ведення ОСГ 

учаснику 

бойових дій 

Булієнку 

Михайлу  

Миколайовичу 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

7   Рішення 18.04.2018   Про  погодження 

надання дозволу 

на розроблення 

проекту із 

землеустрою 

щодо відведення 

земельної 

ділянки у 

власність для 

ведення ОСГ 

учаснику 

бойових дій 

Воронець 

Ярославу 

 Валерійовичу 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  



8   Рішення 18.04.2018   Про погодження 

надання дозволу 

на розроблення 

проекту із 

землеустрою 

щодо відведення 

земельної 

ділянки у 

власність для 

ведення ОСГ 

учаснику 

бойових дій 

Вороні Віктору 

 Андрійовичу 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

9   Рішення 18.04.2018   Про погодження 

надання дозволу 

на розроблення 

проекту із 

землеустрою 

щодо відведення 

земельної 

ділянки у 

власність для 

ведення ОСГ 

учаснику 

бойових дій 

Єрмоленко 

Роману  

Петровичу 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  



10   Рішення 18.04.2018   Про погодження 

надання дозволу 

на розроблення 

проекту із 

землеустрою 

щодо відведення 

земельної 

ділянки у 

власність для 

ведення ОСГ 

учаснику 

бойових дій 

Імшенецькому 

Віктору  

Григоровичу 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

11   Рішення 18.04.2018   Про погодження 

надання дозволу 

на розроблення 

проекту із 

землеустрою 

щодо відведення 

земельної 

ділянки у 

власність для 

ведення ОСГ 

учаснику 

бойових дій 

Кихнею Олексію  

Андрійовичу 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  



12   Рішення 18.04.2018   Про погодження 

надання дозволу 

на розроблення 

проекту із 

землеустрою 

щодо відведення 

земельної 

ділянки у 

власність для 

ведення ОСГ 

учаснику 

бойових дій 

Кондратенко  

Валерію 

Миколайовичу 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

13   Рішення 18.04.2018   Про погодження 

надання дозволу 

на розроблення 

проекту із 

землеустрою 

щодо відведення 

земельної 

ділянки у 

власність для 

ведення ОСГ 

учаснику 

бойових дій 

Корнієнку 

Сергію 

 Федоровичу 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  



14   Рішення 18.04.2018   Про  погодження 

надання дозволу 

на розроблення 

проекту із 

землеустрою 

щодо відведення 

земельної 

ділянки у 

власність для 

ведення ОСГ 

учаснику 

бойових дій 

Куліченку 

Леоніду 

 Миколайовичу 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

15   Рішення 18.04.2018   Про  погодження 

надання дозволу 

на розроблення 

проекту із 

землеустрою 

щодо відведення 

земельної 

ділянки у 

власність для 

ведення ОСГ 

учаснику 

бойових дій 

Микитенку Івану  

Михайловичу 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  



16   Рішення 18.04.2018   Про  погодження 

надання дозволу 

на розроблення 

проекту із 

землеустрою 

щодо відведення 

земельної 

ділянки у 

власність для 

ведення ОСГ 

учаснику 

бойових дій 

Лапицькому  

Дмитру 

Івановичу 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

17   Рішення 18.04.2018   Про  погодження 

надання дозволу 

на розроблення 

проекту із 

землеустрою 

щодо відведення 

земельної 

ділянки у 

власність для 

ведення ОСГ 

учаснику 

бойових дій 

Мягких Антоніні 

Анатоліївні 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  



18   Рішення 18.04.2018   Про  погодження 

надання дозволу 

на розроблення 

проекту із 

землеустрою 

щодо відведення 

земельної 

ділянки у 

власність для 

ведення ОСГ 

учаснику 

бойових дій 

Таванець Вадиму 

Володимировичу 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

19   Рішення 18.04.2018   Про погодження 

надання дозволу 

на розроблення 

проекту із 

землеустрою 

щодо відведення 

земельної 

ділянки у 

власність для 

ведення ОСГ 

учаснику 

бойових дій 

Семененко 

Єлісею 

Степановичу 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  



20   Рішення 18.04.2018   Про погодження 

надання дозволу 

на розроблення 

проекту із 

землеустрою 

щодо відведення 

земельної 

ділянки у 

власність для 

ведення ОСГ 

учаснику 

бойових дій 

Сидько Ігорю 

Івановичу 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

21   Рішення 18.04.2018   Про погодження 

надання дозволу 

на розроблення 

проекту із 

землеустрою 

щодо відведення 

земельної 

ділянки у 

власність для 

ведення ОСГ 

учаснику 

бойових дій 

Сірику 

Олександру 

Сергійовичу 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  



22   Рішення 18.04.2018   Про погодження 

надання дозволу 

на розроблення 

проекту із 

землеустрою 

щодо відведення 

земельної 

ділянки у 

власність для 

ведення ОСГ 

учаснику 

бойових дій 

Сутулі 

Олександру  

Володимировичу 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

23   Рішення 18.04.2018   Про погодження 

надання дозволу 

на розроблення 

проекту із 

землеустрою 

щодо відведення 

земельної 

ділянки у 

власність для 

ведення ОСГ 

учаснику 

бойових дій 

Черняку Сергію  

Микитовичу 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  



24   Рішення 18.04.2018   Про погодження 

надання дозволу 

на розроблення 

проекту із 

землеустрою 

щодо відведення 

земельної 

ділянки у 

власність для 

ведення ОСГ 

учаснику 

бойових дій 

Шатохіну 

Максиму 

Федоровичу 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

25   Рішення 18.04.2018   Про погодження 

надання дозволу 

на розроблення 

проекту із 

землеустрою 

щодо відведення 

земельної 

ділянки у 

власність для 

ведення ОСГ 

учаснику 

бойових дій 

Шевченко 

Анжелі Павлівні 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  



26   Рішення 18.04.2018   Про погодження 

надання дозволу 

на розроблення 

проекту із 

землеустрою 

щодо відведення 

земельної 

ділянки у 

власність для 

ведення ОСГ 

учаснику 

бойових дій 

Шепелеву 

Олексію 

Петровичу 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

27   Рішення 18.04.2018   Про погодження 

надання дозволу 

на розроблення 

проекту із 

землеустрою 

щодо відведення 

земельної 

ділянки у 

власність для 

ведення ОСГ 

учаснику 

бойових дій 

Губському 

Олександру 

Володимировичу 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  



28   Рішення 18.04.2018   Про погодження 

надання дозволу 

на розроблення 

проекту із 

землеустрою 

щодо відведення 

земельної 

ділянки у 

власність для 

ведення ОСГ 

учаснику 

бойових дій 

Мищенку 

Олександру 

Володимировичу 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

29   Рішення 18.04.2018   Про погодження 

надання дозволу 

на розроблення 

проекту із 

землеустрою 

щодо відведення 

земельної 

ділянки у 

власність для 

ведення ОСГ 

учаснику 

бойових дій 

Савченку Сергію  

Миколайовичу 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  



30   Рішення 18.04.2018   Про погодження 

надання дозволу 

на розроблення 

проекту із 

землеустрою 

щодо відведення 

земельної 

ділянки у 

власність для 

ведення ОСГ 

учаснику 

бойових дій 

Забелі Геннадію 

Володимировичу 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

31   Рішення 18.04.2018   Про погодження 

надання дозволу 

на розроблення 

проекту із 

землеустрою 

щодо відведення 

земельної 

ділянки у 

власність для 

ведення ОСГ 

учаснику 

бойових дій 

Авріну Віктору 

Миколайовичу 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

 


