
Рішення виконавчого комітету Воронізької селищної ради Шосткинського району Сумської області 
                                                                                                                                                     Період 01.05.2018 – 31.05.2018  

 

Номер 

п/п 

Назва 

документа 

Дата 

створення   

документа 

Дата 

над-

ходження 
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, 

аудіозаписи 

тощо) 

Проекти 

рішень 

(доповідні 

записки, 

звернення, 

заяви, 

подання, 

пропозиції

, листи 

тощо) 

Форма 

зберіганн

я 

документ

а 

Місце 

зберігання 

документа 

Підстава 

віднесення  

інформації 

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 31.05.2018   Про роботу 

підприємств,  

організацій та 

соціальної сфери 

смт Вороніж в 

осінньо-зимовий 

період 2017-2018 

років та підготовку 

підприємств, 

організацій та 

соціальної сфери 

смт Вороніж до 

роботи в осінньо-

зимовий період 

2018-2019 років 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

2 Рішення 31.05.2018   Щодо підготовки 

енергетичних 

господарств до 

роботи та їх 

проходження 

опалювального 

періоду 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  



3 Рішення 31.05.2018   Про затвердження 

акту на списання 

господарської 

будівлі по вул. 

Поліська, 55 в смт 

Вороніж 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

4 Рішення 31.05.2018   Про організацію 

відпочинку  та 

підготовку до 

оздоровчої 

кампанії 2018 року 

на території 

Воронізької 

селищної ради 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

5 Рішення 31.05.2018   Про роботу 

дошкільних 

навчальних  

закладів 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

6 Рішення 31.05.2018   Про звільнення від 

батьківської плати 

за харчування 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

7 Рішення 31.05.2018   Про надання 

допомоги 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

8 Рішення 31.05.2018   Про надання 

допомоги до 

ювілейної дати 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

9 Рішення 31.05.2018   Про затвердження 

фіто санітарних 

заходів щодо 

ліквідації вогнищ 

амброзії 

полинолистої на 

території 

Воронізької 

селищної ради 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

10 Рішення 31.05.2018   Про затвердження 

акту 

узгоджувальної 

комісії 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  



11 Рішення 31.05.2018   Про організацію 

громадських робіт 

   Текстовий 

документ 

 Паперова Секретар 

виконкому 

  

 


