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68 800,000,0068 800,00розробка технiчнот документацiт iз землеустрою щодо встановлення

(вiлновлення) меж зсмельних дiлянок паркiв,скверiв тощо (внесення змiн)

l 0 000,000.00l0 000,00
розробка проекту земJIеустрою щоJtо вiдведення земельнот дiлянки в

постiйне користування для будiвництва та обслугогування будiвель,

закладiв комунального обслугогування ,l8

l0. Пере.riк регiопа.llьltttх цiльовltх проI,рапt, якi вlrконуються 1, ск.rадi бюд;кетllоi lIpol,paMи

РазомСпецiапыlий фондЗага,,lьний фонлLIазва регiона,rьноi цiльовоТ програми та пiдпрограми
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0 l 0 000,00l 0 000_00розрахуll ковагрн.BapTicTb виготовлення l прtlскту землеустроюСерелня

l000100хо/вага проектiв, що заплановаtIо виготовити до тих . шо потрiбно

KepiBHlrK ycтaHoBrl головного розпорядника
бюджетн lrx коштiв/заступн ик kepiBH и ка установи

ПОГОДЖЕНО:

Управлiння еконолriки, фiнансiв та rliського бюджету

Керiвник ]rriсцевого фiнансового органу /

Лхl а |tol одження
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