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Про розгляд інформаційного запиту

Шановна пані Олено!

Районна державна адміністрація, розглянувши інформаційний запит від 
07 серпня 2019 року, повідомляє наступне.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян» та статті 
30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Ваш запит було надіслано за 
належністю виконкому Долинської міської ради.

Листом від 13 серпня 2019 року №01-15/12/2 виконком Долинської міської ради 
повідомив про те, що на території міста Долинська не затверджено перелік спеціальних 
земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення 
паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна 
площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів.

Не сформовано, відповідно до ст..79-1 Земельного кодексу України, земельні ділянки, 
відведені під розміщення спеціально відведених автостоянок та паркувальних майданчиків.

Сума збору за місця паркування не встановлена у зв’язку з відсутністю платних 
паркувальних автостоянок.

На території міста Долинська немає спеціально відведених автостоянок та майданчиків 
для платного паркування, побудованих за рахунок коштів місцевого бюджету. Та не 
встановлено правила щодо відведених автостоянок на території м.Долинська (копія листа 
Долинської міської ради додається).

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

Заступник голови районної 
державної адміністрації
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Про розгляд інформаційного запиту

Шановний пане Олександре!

На інформащйний запит від 07 серпня 2019 року надаємо Вам наступну 
інформацію.

На території міста Долинська не затверджено перелік спеціальних 
земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із 
забезпечення паркування транспортних засобів, в яшму зазначаються їх 
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На території міста Долинськанемае спеціально відведених автостоянок та 
майданчиків для платного паркуварння, побудованих за рахунок коштів 
місцевого бюджету. Та не встановлено правила щодо відведених автостоянок на 
тершйрйі&^

З шшшзїо

Перший заступник міського голови  ̂ Сергій ЦУКАНОВ

Любов Ширяєва 2-08-34


