
Рішення Воронізької селищної ради Шосткинського району Сумської області 
                                                                                                                                                  Період 01.06.2018 – 30.06.2018 

 

 

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 20.06.2018   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 20.06.2018   Про надання 

згоди на 

списання 

основних засобів 

з балансу ДНЗ 

«Вишенька» 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  



3   Рішення 20.06.2018   Про внесення 

змін до рішення 

32 сесії 07 

скликання від 

22.12.2017 року 

«Про програму 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Воронізької 

селищної ради на 

2018 рік» 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

4   Рішення 20.06.2018   Про надання 

дозволу на 

коригування 

детального плану 

території 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

5   Рішення 20.06.2018   Про переведення 

до земель запасу 

земельної  

ділянки по вул. 

Поліська, 55 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

6   Рішення 20.06.2018   Про надання 

дозволу  на 

розроблення 

проекту 

землеустрою 

щодо відведення  

земельної 

ділянки гр. 

Шатілову 

Андрію 

Олександровичу 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

7   Рішення 20.06.2018   Про внесення 

змін до частини 

рішення 20 сесії 

21 скликання від 

02.04.1994 року 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  



8   Рішення 20.06.2018   Про надання 

дозволу на 

виготовлення 

технічної 

документації із 

землеустрою 

щодо 

встановлення 

меж земельних 

ділянок гр. 

Тимошенко 

Тетяни Петрівни 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

9   Рішення 20.06.2018   Про надання 

дозволу на 

виготовлення 

технічної 

документації із 

землеустрою щодо 

встановлення меж 

земельних ділянок 

гр. Бурика Дмитра 

Анатолійовича 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

10   Рішення 20.06.2018   Про затвердження 

проекту 

землеустрою щодо 

відведення 

земельної ділянки 

комунальної 

власності (зміна 

цільового 

призначення) по 

вул. Миколи 

Терещенка,1 та 

внесення змін до 

договору оренди 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

11   Рішення 27.06.2018   Про 

затвердження 

ставок податків 

та зборів на 

території 

Воронізької 

селищної ради на 

2019 рік 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

 


