
Рішення Воронізької селищної ради Шосткинського району Сумської області 
                                                                                                                                                 Період 01.07.2018 – 31.07.2018 

 

 

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 27.07.2018   Про внесення 

змін до рішення 

32 сесії 07 

скликання від 

22.12.2017 року 

«Про селищний 

бюджет на 2018 

рік» 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

2   Рішення 27.07.2018   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 
  



3   Рішення 27.07.2018   Звіт  про 

виконання 

селищного 

бюджету за 

перше півріччя 

2018 року 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

4   Рішення 27.07.2018   Звіт  про 

виконання 

програми 

економічного і  

соціального 

розвитку 

Воронізької 

селищної ради за 

перше півріччя 

2018 року 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

5   Рішення 27.07.2018   Про хід 

виконання 

селищної 

програми 

розвитку 

фізичної 

культури та 

спорту на 2017-

2020 роки 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

6   Рішення 27.07.2018   Про прийняття 

на баланс 

Воронізької 

селищної ради 

буд. № 17 по вул. 

6 Гв. Дивізії  смт 

Вороніж 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

7   Рішення 27.07.2018   Про списання 

шахтового 

колодязя по вул. 

Михайлівській, 

20 в смт Вороніж 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  



8   Рішення 27.07.2018   Про 

затвердження 

кошторисної 

документації 

«Реконструкція 

централізованої 

системи 

водопостачання 

по вул. 

Михайлівська, Н-

Сіверська, 

Садова в смт 

Вороніж 

Шосткинського 

району Сумської 

області» 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

9   Рішення 27.07.2018   Про  внесення 

пропозицій щодо 

об’єднання  

територіальних 

громад 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

10   Рішення 27.07.2018   Про 

затвердження 

відкоригованого 

детального плану 

території по вул. 

Кошового, 25 для 

будівництва 

православного 

Храму в смт 

Вороніж 

Шосткинського 

району Сумської 

області 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

11   Рішення 27.07.2018   Про надання 

дозволу 

селищному 

голові укласти 

Договір 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  



12   Рішення 27.07.2018   Про організацію 

та проведення на 

території 

селищної ради 

заходів із 

знищення та 

попередження 

розповсюдження 

амброзії 

полинолистової 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

13   Рішення 27.07.2018   Про розгляд 

заяви селищного 

голови  

Ястребова В.Ю. 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

14   Рішення 27.07.2018   Про 

затвердження 

уточненої площі 

земельних 

ділянок гр. 

Нерослик В.В. 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

15   Рішення 27.07.2018   Про надання 

дозволу гр. 

Глушко К.Г. на 

отримання 

документів, що 

посвідчують 

право власності 

на земельні 

ділянки в 

порядку 

спадкування 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  



16   Рішення 27.07.2018   Про надання 

дозволу гр. 

Матвієвському 

В.М. на 

отримання 

документів, що 

посвідчують 

право власності  

на земельні 

ділянки в 

порядку 

спадкування 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

17   Рішення 27.07.2018   Про надання 

дозволу гр. 

Косенко І.П. на 

отримання 

документів, що 

посвідчують 

право власності 

на  земельну 

ділянку в 

порядку 

спадкування та 

передачу у 

власність 

земельної 

ділянки 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

18   Рішення 27.07.2018   Про передачу у 

власність 

земельних 

ділянок гр. 

Цегельському 

С.О. 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

19   Рішення 27.07.2018   Про передачу у 

власність 

земельних 

ділянок  гр. 

Бурик Дмитру 

Анатолійовичу 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  



20   Рішення 27.07.2018   Про надання 

дозволу на 

виготовлення 

технічної 

документації із 

землеустрою 

щодо 

встановлення 

меж земельної 

ділянки  

гр. Коломійця 

Р.М. 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

21   Рішення 27.07.2018   Про надання 

дозволу на 

виготовлення 

технічної 

документації із 

землеустрою 

щодо 

встановлення 

меж земельної 

ділянки гр. 

Хворостини В. І. 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

22   Рішення 27.07.2018   Про внесення 

змін до частини 

рішення 

розірвання 18 

сесії 06 

скликання від 

27.01.2012 року 

«Про розірвання 

договору оренди 

землі з фізичною 

особою- 

підприємцем 

Масюк М.В» 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

23   Рішення 27.07.2018   Про подовження 

терміну дії 

договору оренди 

землі з ТОВ 

«Нива» 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  



24   Рішення 27.07.2018   Про погодження 

надання дозволу 

на розроблення 

проекту із 

землеустрою 

щодо відведення 

земельної 

ділянки у 

власність для 

ведення ОСГ 

учаснику  

бойових дій 

Борисовій С.В. 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

25   Рішення 27.07.2018   Про виконання 

заходів щодо 

можливості 

включення 

земельної 

ділянки по вул. 

Колеснікова в 

перелік 

земельних 

ділянок, які 

виставляються на 

земельні торги 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

26   Рішення 27.07.2018   Про включення 

до переліку 

земельних 

ділянок 

комунальної 

власності, право 

оренди на які 

пропонується 

виставити  на 

земельні торги 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  



27   Рішення 27.07.2018   Про надання 

дозволу гр. 

Фастовець Н.І. на 

отримання 

документів, що 

посвідчують 

право власності 

на земельні 

ділянки в  

порядку 

спадкування 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

28   Рішення 27.07.2018   Про надання 

дозволу 

  гр. Чегринець 

О.М. на 

отримання 

документів, що 

посвідчують 

право власності 

на земельні 

ділянки в 

порядку 

спадкування 

   Текстовий 

документ 

 Паперова   Секретар 

  ради 
  

 


