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Про перенаправлення запиту
на iнформацiю

На аДРеСУ ЛУцькоi MicbKoi ради надiйшов запит вiд гр. Руд" н..щодо
графiку роботи комуналъного пiдприемства <ласка> (надання копii
затвердженого документу (графiку).

вiдповiдно до п. з ст. 22 Закону Украiни <про доступ до публiчноi
iнформацiь направляемо вказаний запит Вам, як наJIежному розпоряднику
iнформацii, для розгляду згiдно з вимогами чинного закOнодавства.

про результати розгляду запиту просимо повiдомити запитувача
iнформацii.

Щодаток: на 1 арк. в 1 прим. н.а першу адресу.

-r Григорiй Недопад



Iнформацiйний запит - Кп Ласка графiк роботи

Тема: lнформацiйний запит - Кп Ласка графiк роботи
Вiд: Рудь Н атал iя <foi+req uest-29895-0 163 1d 3с@ d ostu р. рrачdа.со m. u а>

flaTa:10.01.2018 16:22

Кому: FОl requests at volyn21 <public@lutskrada.gov.ua> "

[оброго дня !

На пlдставi статей 1, 13, L9,20 3акону Украiни (Про доступ до публiчноi
iнформацii)) вiД ]-з сiчня 2011 року, якi надають право звертатись 1з запитами до

розпорядникiв lнформацiI щодо надання публiчноi iнформацii, прошу надати наступну

iнформацiю (наступнi документи) :

1. Дайте офiцiйну iнформацiю щодо графiку роботи
що знаходиться за адресою м.Луцьк вул. Мамсурова

документу (графiку).

комунального пiдприсмства "Ласка",
9а. Додайте копiю затвердженого

3 повагою,

Рудь Наталlя

ПрошУ надати вlдповiдь у визначений законом TepMiH електронною поштою.

це повiдомлення було налiслане через сайт ".щоступ до Правди", призначення якого -

надання мо)иивостi громадянам надсилати запити про публiчну iнформацiю з подальшою

публiкацiсtо цих запитiв та вiдповlдей на них
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