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Про перенаправлення запиту
на iнформацiю

На адресу Луцькоi MicbKoI ради надiйшов запит вiд громадянина
Сарафанюка Сергiя Федоровича щодо суми нарахування та сплати до мiського
бюджету за тимчасове користування мiсцями для розташування рекламних
засобiв зовнiшньоi реклами в м. Луцьк, що перебувають у комунальнiй
власностi територiальноi громади MicTa станом на З 1 .12.2015 р.

Вiдповiдно до частини третьоТ ст.22 Закону Украiни "Про доступ до
публiчноi iнформацii" направляемо вказаний запит Вам, як належному

розпоряднику iнформацiТ, для розгляду згiдно з вимогами чинного
законодавства.

Про результати розгляду запиту просимо повiдомити запитувача
iнформачii.
Щодаток: на 1 арк. в 1 прим.

Заступник мiського голови гiй Григоренко
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Iнформацiйний запит - Запит про оtrлату до мiського бюдж...

Тема: lнформацiйний запит - Запит про оплату до мiського бюджету за тимчасове
користування мiсцями для розмiu{ення засобiв зовнiшньот реклами
Вiд: Сарафанюк Сергiй Федорович <foi+request-

1L464-4622a416@ d ost u р. р ravd а. со m. u а>

,Щата : 19.05. 2016 tL:28
Кому: FОl гequests at volyn21 <public@lutskrada.gov.ua>

Розпорядник iнформацi1 - flепартамент фiнансlв та бюджету

Доброго дня !

На пiдставi статей 1, 1З, 19, 20 Закону Украiни uПро доступ до публiчноi
iнформачiI> вiд 13 сiчня 2О11 року, якi надають право звертатись iз запитами до

розпорядникlв iнформацli щодо надання публiчноi iнформацli, прошу надати
наступну iнформацiю (наступнi документи):

яка сума нарахована та сплачена до мiського бюджету за тимчасове користуваннЯ
мlсцями для розташування рекламних засобiв зовнlшньоi реклами в м. Луцьк, щО

перебувають у комунальнiй власностi територiальноi громади MicTa станом на

Зt.1,2. 2015 р.

З повагою,

Сарафанюк Сергiй Федорович

прошу надати вlдповiдь у визначений законом TepMiH електронною поштою на адРеСУ
f oi+гequest 1_114_64_ 4622a4!,6.@dostup, рrачdа . с_ош ! ua

це повlдомлення було надiслане через сайт "доступ до Правди", при3начення якого
- надання можливостi громадянам надсилати запити про публlчну iнформацlЮ З

подальшою публiкацl€ю цих запитiв та вlдповiдей на них
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