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Про питаrtня, якi rrроllоtlус,rься розI,Jlя lIy гl,t lla -цва,rttlяr,ь сьомiй
позачерговiй cccii райоttttоТ ра/lи cboмol,o скJlикаIlllя

Заслухавши та обговорившtи irlформаrtirо ]lo lIитаIII{ях, якi пропонусться на
розгляд' двадцяТь сьомоТ позачерI овоТ cccii районtlоi раllи сьомого скликання,

розглянувши lIроекти pllIleLlb,
ttос,гiйtli KoMicii ВИРII IIИJIИ:
рекоменлувати районнiй pa/li сьомого скликанIlя розглянути llа.IlRадцять сьомiй
позачерговiй cecij питання
l. Про внесенrtя змirt ло рiшення районноТ рали вiд l8 грудня 20l7 року N:r 3lб
"Про районний бюлжет на 20l 8 piK",
2. llpo затверлжен|iя ,lсхIliчIlоТ докумсIl,гацiТ про нормативliу грошову оцiнку
земельних дiltянок (для розмirцеrtня ,га cKclt:lyaтarlii основIIих, пiдсобних i
допомiжних булiвель i спору/l пiдIlрисмс'tв lrсрсробноi, маrttинобулiвноi та iHltlo'i
'l'OB (JIYMIC ФлРI-о)).
промис,ltовостi l 1.02), якi ]Iа;lаIоl,ься в орсrlлу
3. I1po затверлжсtlttя 'гсхrriчttоi ,'tокумсttгаltiТ по ttормаr,ивtliй l,рошовiй оцiнчi
земельноi дiляtlки загалыtою llлоl]lсlо 4,60tlб га .t(,tlя рибогосrtодарсt,ких потреб на
територii Маlоводяtrськоi ci_ttbcbKoi раJlи,
4. I Ipo lar вер,,tження lехtliчноi /(oKyMclr,гatliT з нормаr,ивноТ гроIшовоТ оцiнки
земельноi дijtянки, lrlo Ha/latla в opell,ty /lячснк1 О.В. tля вслеIitlя то
ю плоrцею 44,3079 га рiллi,
сiльськогосllоларськоl о виробниttr ва tal alt
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['олова постiйноi KoMicii
['o:loBa постiйноТ KoMiciT
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