
Рішення Воронізької селищної ради Шосткинського району Сумської області 
                                                                                                                                                   Період 01.02.2019 – 28.02.2019 

  
 

 

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 14.02.2019   Про внесення 

змін до рішення 

46 сесії 07 

скликання від 

21.12.2018  року 

«Про селищний 

бюджет на 2019 

рік» 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  



2 Рішення 14.02.2019   Про передачу 

дошкільних 

навчальних 

закладів 

«Чебурашка» та 

«Вишенька» з 

комунальної 

власності 

Воронізької 

селищної ради до 

спільної 

власності 

територіальних 

громад сіл, 

селищ 

Шосткинського 

району 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

3 Рішення 14.02.2019   Про 

затвердження 

детального плану 

території по вул. 

Київська 

 ( проти 

будинку№ 52) в 

смт Вороніж 

Шосткинського 

району Сумської 

області 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  



4 Рішення 14.02.2019   Про надання 

дозволу  

гр. Бреус В.І. на 

отримання 

документів, що 

посвідчують 

право власності 

на земельні 

ділянки в 

порядку 

спадкування та 

передачі у 

приватну 

власність 

земельної 

ділянки 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

5 Рішення 14.02.2019   Про 

затвердження 

уточненої площі 

земельних 

ділянок  

гр. Комякова 

М.М. 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

6 Рішення 14.02.2019   Про надання 

дозволу ТОВ 

«Аквілон – газ» 

на розроблення 

проекту 

землеустрою 

щодо відведення 

земельної 

ділянки для 

будівництва та 

обслуговування 

будівель торгівлі 

по вул. Київській 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  



7 Рішення 14.02.2019   Про уточнення 

площ земельних 

ділянок, які 

належать на 

праві спільної 

часткової 

власності  

 гр. Зюзько Г.В. 

(3/4),  

Зюзько Є.В.(3/8), 

Зюзько О.В. (1/4) 

для ведення 

товарного 

с/виробництва 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

 


