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Про розгляд запиту
на публiчну iнформачiю

Керуючись положеннями частини першот cTaTTi l Закону УкраТни uПро
доступ до публiчноi iнформацiТ> на Ваш запит вiд 17.07 .2019 б/н, отриманий за
належнiстю вiд Сумськот обласнот державнот адмiнiстрацiт, щодо надання
iнформашiт про кiлькiсть комунальних установ та комунальних пiдприсмств,
власником яких е MicbKa рада, а також щодо надання iнформачiТ про сукупний
прибуток Bcix комунальних пiдприсмств за 20l8 piK, який було перераховано
до мiсцевого бюджету, за даними виконавчих органiв СумськоТ MicbKoT ради в
межах повноважень повiдомлясмо HacTytIHe.

На пункт 7.2. запиту зазнача€мо, що кiлькiсть комунальних установ, якi
пiдпоряДкованi Сумськiй мiськiй ралi, становить 87 одиниць.

На пункт 2.2, запиту зазнача€мо, що кiлькiсть комун€lJIьних пiдприсмств,
якi пiдпорядкованi Сумськiй мiськiй Радi, становить 20 одиниць.

Доводимо до вiдома' що В пiдпорядкуваннi СумськоТ MicbKoT рuд"перебувас також l0 комунальних закладiв, в тому числi комунальний заклад
СумськоТ MicbKoT Ради - I_{ентралiзована бiблiотечна система, до складу якоТ
ВХОДИТЬ 17 бiбЛiОТеК-фiЛiй, а ТакоЖ Сумськiй мiський центр дозвiлля молодi
СумськоТ MicbKoT ради, мiський центр фiзичrrого здоров'я населення <Спорт
для Bcix>> та I_{eHTp реiнтеграuiТ бездомttих осiб.

на пункт З запиту за даними лепартаменту фiнансiв, економiки та
iнвестицiй Сумськот MicbkoT ради надсилаемо iнфорruцilо щодо перерахування
коштiВ комуналЬнимИ пiдприеМствамИ CyMcbKoi MicbKoT Ради до- бюджету
MicTa Суми за 20l8 piK:

вано до бПе MIl,Nt нHal"l:ueHyBa IIня ко}l},нальнOго
пiдпрltсitlства Податок

на прибуток
Час,r,rlllа (lItcToгo

прltбl,тку (лоходу) Разом
ькводоканал> СумськоI

код 03352455
КП <Mic
MlcbKol _ l40 349,00 - l40 349,00



Найменування комунального
пiдприспrства

Перераховано до бюджету м. Суми, грн.
Податок

на прибуток
частина чистого
пJrибутку 1дохолч)

Разом

КП кМСК <TeHicHa Академiя>
Сумськоi MicbKoT ради (код 38396936)

1 10.16 1 l0,1б

КП <Сумикомунiнвест> CylrlcbKoT
MicbKoT рали (кол 3008l 1 15)

6 260.00 б 260,00

КОРП <Щрiбнооптовий> СумськоТ
MicbKoi ради (код 06711481)

65 337,00 14 737.00 80 074,00

КП <Шляхрембул> СумськоТ MicbKoT

рали (кол 05433057)
l 626,00 9 033,00 10 659,00

КП ЕЗО <Мiськсвiтло> Сумськоi
MicbKoT рали (кол 0335246l)

20 2l 1.00 _ 6 000.0 14 2l l ,00

КП кЗелене булiвниuтво> СумськоI
мiськоi ради (код 03352490)

l5 7б2.88 6 975,00 22 7з7,88

кп кспецiалiзований комбiнат>
CyMcbKoi MicbtcoT рали (кол ЗЗ01}!]JL 3 355,1б 592.00 з 947,1б

КП <Сумижилкомсервiс> СумськоТ
мiськоI рали (кол 34328815)

з0 056.00 87 000"00 1 l7 056.00

КП <Паркiнг> СумськоТ MicbKoT рали
(код 38523 1 28)

з2 575,00 з2 575,00

КП <Сумське MicbKe бюро технiчноТ
iнвентарiзаuiТ> СумськоТ MicbKoT рали
(код 03З52478)

27 004,00 1 l 410,00 з8 4l4,00

КП кIнфосервiс> СумськоТ MicbKoT

ради (кол 306986l7)
202,85 1 129,00 l 331,85

КП <Сумитеплоенергоцентраль)
СумськоТ MicbKoT рали (кол З4452|69)

22 031,00 26 |47,00 48 178,00

Всього 224 531,05 10 674,00 235 205,05

продов}кення таблицi

одночасно роз'яснюемо Вам порядок оскарження рiшень, дiй чи

бездiяльностi розпорядникiв iнформацiТ, який передбачений статтею 2З Закону

УкраТни пПро доступ до публiчноТ iнформацiТ>, а саме: (рiшеннЯ, дiТ чИ

бездiяльнiстi розпорядникiв iнформацiт мохсуть бути оскарженi до керiвника

розпорядника, вищого органу або сулу>.

Заступник мiського голови
з питань дiяльностi
виконавчих оргаrriв рали

Бойко700-6l М
Липова 700-719
Павленко 700-590

,Щанильченко 328-066

и/
0.I. Журба


