
Рішення Воронізької селищної ради Шосткинського району Сумської області 
                                                                                                                                                     Період 01.11.2016 – 

30.11.2016  
 

 

Номер 

п/п 

Назва 

документа 

Дата 

створення   

документа 

Дата 

над-

ходження 

документа 

Джерело 

інфор- 

мації 

(автор, 

відпо-

відний 

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 10.11.2016 
  

Про внесення 

змін до 

рішення 5 

сесії 7 

скликання від 

24.12.2015 

року «Про 

селищний 

бюджет на 

2016 рік» 

   
Текстовий 

документ 

 
Паперова   Секретар 

  ради 

  

2 Рішення 10.11.2016   Про внесення 

змін до 

рішення 5 сесії 

7 скликання від 

24.12.2015 року 

«Про програму 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Воронізької 

селищної ради 

на 2016 рік» 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  



3 Рішення 10.11.2016   Щодо 

положення 

про конкурс 

на кращий 

ескіз герба та 

прапора 

селища 

міського типу 

Вороніж  

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

4 Рішення 10.11.2016   Про 

затвердження 

уточнених 

площ 

земельних 

ділянок гр. 

Поляничко А. 

М. 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

5 Рішення 10.11.2016   Про надання 

дозволу на 

виготовлення 

технічної 

документації 

із 

землеустрою 

щодо 

встановлення 

меж 

земельних 

ділянок гр. 

Білецькій С.С. 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  



6 Рішення 10.11.2016   Про надання 

дозволу на 

виготовлення 

технічної 

документації 

із 

землеустрою 

щодо 

встановлення 

меж 

земельних 

ділянок гр. 

Полтавець А.І. 

та Полтавець 

О.І. 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

7 Рішення 10.11.2016   Про 

припинення 

права 

користування 

земельною 

ділянкою гр. 

Бунякіна В.М. 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

8 Рішення 10.11.2016   Про надання у 

тимчасове 

користування 

земель не 

переоформлен

их 

(неуспадкован

их) земельних 

часток (паїв) 

для ведення 

товарного 

сільського 

виробництва 

ПП «Імпульс» 

. 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

 


