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Селіну Денису Вікторовичу 

< foi+request-48598- 

5c4beafb@dostup.pravda.com.ua>

Про надання інформації

Департаментом по роботі з активами Дніпровської міської ради 

розглянуто Ваш запит від 22.04.2019 вх. № 37/845 щодо надання інформації 

зазначеної в запиті.

Надаємо копію рішення міської ради від 06.04.11 № 19/10 «Про внесення 

змін до рішення міської ради від 21.03.07 № 41/11 «Про оренду нерухомого 

майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста», із 

змінами та доповненнями».

Заступник директора департаменту - 

начальник управління з питань 

комунальної власності А. М. Турчак

Воробйова 0 .0  

Хабік Д.О.
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Дата 2019-04-22 11: 16

Тема Fwd: І нформаційний запит - Рішення по оренді

От ДМР < office@dniprorada.gov.ua>

КОНТРОЛЬ

Ж

........... Forwarded m essag e....... —

От:  Denis < fo i+ r eaue5t - 48598 - 5c4 beafb@dost uD.pravda.com .ua>

Date:  пн, 22 anp, 2019 г. в 11: 15

Subject :  І нформаційний запит - Рішення по оренді

То:  FOI  requests at  dnipro2 < off ice@dniprorada.aov.ua>

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Зак ону Ук раїни «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 

року, як і надають право звертатись із запитами до розпорядник ів інформації щодо надання публічної 

інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні док ументи) :

1) Положення про оренду майна територіальної громади міста або інші подібні рішення.

2) Рішення як і наразі регламентують оренди к омунального майна територіальної громади міста 

З повагою,

Denis Selin (Селін Денис Вік торович)

Прошу надати відповідь у визначений зак оном термін елек тронною поштою.

Це повідомлення було надіслане через сайт "Доступ до Правди", призначення як ого - надання 

можливості громадянам надсилати запити про публічну інформацію з подальшою публік ацією цих 

запитів та відповідей на них

з аїш Л іІми"
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