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Про розгляд запи-,ry
на iнформацiю

На Ваш ЗаПит вiд 18.0б.2019 бlн, отриманий за належнiстю вiд
СумськоТ обласноi державноТ адмiнiстрачiТ 04,07.2019 та зареестрований за
Ns 21 7l0з.02.0З-02, стосовно надання iнформацiТ щодо кiлькостi автобусiв для
КОМУНzLльного транспорту закуплених протягом 2014-2019 poKiB; видаткiв на
закупiвлю цих автобусiв, а також надання вiдповiдей на питання: <<як i ким
фiНансУеться закупiвля автобусiв органом мiсцевоТ влади; скiльки коштiв
ПРОТЯГОМ Цих poKiB на закупiвлю автобусiв було з мiсцевого i державного
бЮДЖетiв та скiльки вiд мiжнародних кредиторiв?> тощо, повiдомляемо
наступне.

КерУrочись положеннями частини першоТ cTaTTi 1 Закону УкраТни пПро
доступ до публiчноТ iнформацiТ>, за даними вiддiлу транспорту, зв'язку та
телекомунiкацiЙних послуг СумськоТ MicbKoT ради зазначасмо, що закупiвля
аВТОбУСiв ДЛя комунаJIьного пiдприсмства <Електроавтотранс)) СумськоI
MicbKoT ради здiйснюсться за кошти мiського бюджету.

ТаКОХ< повiдомляемо, що н€Lлежним розпорядником iншоТ запитуваноi
Вами iнформацiТ с безпосередньо комунальне пiдприсмство
<Електроавтотранс)) СумськоТ MicbKoT рали (алреса: вулиця XapKiBcbKa,
б. 113, MicTo Суми, 40007; телефон: 0 (542) 700-7О2;
e-mail : sstu67@gmail.com).

Таким чином, керуючись положеннями частини третьоi cTaTTi 22
ЗакОнУ УкраТни uПро доступ до публiчноТ iнформацiТ>, копiю Вашого запиту
направлено до зазначеного пiдприсмства, як належному розпоряднику
запитуваноТ iнформацii.

Нагадуемо, що згiдно з частиною третьою cTaTTi 22 Закону Украiни
пПро доступ до публiчноТ iнформацiТ> вiдлiк строку розгляду запиту
починасться з дня отримання запиту належним розпорядником.

Одночасно роз'яснюемо порядок оскарження рiшень, дiй чи
бездiяльностi розпорядникiв iнформаuiТ, який передбачений статтею 2З
Закону Украiни кПро доступ ло публiчноТ iнформацiТ>, а саме: крiшення, дii



чи бездiяльнiсть розпорядникiв iнформаuiТ можуть бути оскарженi до
керiвника розпорядника, вищого органу або сулу>.

Оскарження рiшень, дiй чи бездiяльностi розпорядникiв iнформаuii до
суду здiйснюеться вiдповiдно до Кодексу адмiнiстративного судочинства
Украiни.
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