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ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКАМІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьомв СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
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в1д ііаіхё її: Ле Ї/ ім.Володимир-Волинський

Про затвердження порядку денного восьмої сесії
міської ради сьомого скликання

Відповідно до Ч.14 статті 46 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:
Затвердити для розгляду восьмої сесії міської ради сьомого скликання

такий порядок денний:

їх* 1. Про внесення змін у рішення Ле 5/31 від 10.02.2016 року «Про
створення тимчасової контрольної комісії»,
Інформує: Сєргєєва В.Г.

. Про внесення змін до рішення Міської ради від 24.12.2015 року
М24/27 «Про міський бюджет на 2016 рік»,
Інформує: Шибирин Т.В.

. Про прийняття у Міську комунальну власність та передачу на баланс
будинковому комітету гуртожитку но вул., ЛуЦькій,186 (колиШнійЛ97).
Інформує: Процька Л.С.

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 19.06.2015
Ле 44/26 «Про затвердження ставок податку на земельні ділянки».
Інформує: Свідерський О.М.

Про надання дозволу на створення вуличного комітету жителів
міста Володимира-Волинського но вул Луцькій, 233а.
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6. Про Надання дозволу на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок, зміни Цільового
призначення.
Інформує: АнтоненкоН.Й.

7. Про надання
“

дозволу на розроблення технічних документацій із

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок
В натурі (на місцевості) з метою наступної їх передачі у власність.
Інформує: АнтоненкоН.Й.

8. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок і передачу в користування на умовах оренди, у власність.
Інформує: АнтоненкоН.И.

9. Про затвердження технічних документацій із землеустрою та передачу
земельних ділянок в оренду, припинення дії договорів оренди землі.
Інформує: АнтоненкоН.И.

10. Про затвердження технічних документацій із землеустрою та передачу
земельних ділянок у власність, припинення договорів оренди землі.
Інформує: АнтоненкоН.И.

11. Про поновлення, припинення договорів оренди земельних ділянок.
Інформує: АнтоненкоН.И.

12. Про дозвіл на продаж земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, затвердження стартової ціни продажу права оренди
земельних ділянок.
Інформує: Свідерський О.М.

13. Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки.
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Інформує: Шибирин Т.В.

14. Про призначення та виплату стипендій Володимир-Волинської міської
ради для обдарованої молоді «Майбутнє Володимира».
Інформує: Петрук В.М.

15. Різне.
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