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Про направлення запиry
належному розпоряднику

На Ваш запит вiд 27.|2.2019 бlн, отриманий та заресстрований
27.12.2019 за М 381/0З.02.03-02, ЩоДо надання перелiку адрес розташування
контейнерних майданчикiв на територiт MicTa Суми по кожному з надавачiв
послуг з органiзацiТ збирання, вивезення твердих побутових
великогабаритних та ремонтних вiдходiв, а також щодо надання вiдповiдi на
питання: (у якого з надавачiв послуг з органiзаuii збирання, вивезення
твердих побутових великогабаритних та ремонтних вiдхЬдiв перебувас увiданнi контейнерний майданчик, розташований бiля булинкiв ,, uдрa.оо,
проспект N4. Лушпи, 5, корпуси 8, g, l0, MicTo Суми>, повiдойляемо
наступне.

ЗГiДНО З ПОЛОЖеННЯМ Про органiзацiю доступу ло публiчноi iнформацii,
розпорядниками якоi с виконавчi органи СумськоТ MicbKoT 

- 
ради,затвердженим рiшенням виконавчого koMiTeTy Сумськот Micbkoi Ради вiд

15,05,2018 JYs 282 <ПРО ЗаТВеРДжеНня Положення про органiзацl, доЪrупу допублiчноI iнформацiТ, розпорядниками якоТ с виконавчi органи СумськоТ
мiськоi ради)), якщО розпоряДникоМ iнформачiТ с виконавчий орган Сумськоi
MicbKoT РадИ зi статуСом юриДичноТ особи, запиТ направлЯеться для розглядуза належнiстю.

ТакиМ чином, згiднО з частиною третьою cTaTTi 22 Закону УкраiЪиuпро доступ ло _публiчнот iнформачii> копiю Вашого запиту направлено додепартаменту iнфраструктури MicTa Сумськот MicbKoT Ради 1вуличя Горького,б.2|, MicTo Суми, 40004; e-mail: dim@smr.gov.ua; телефон: 0 (542) 7O0-5g2),
як належному розпоряднику запитуваноТ iнформацii.

Нагадуемо, Що згiдно з частиною третьою статт i 22 Закону УкраТниuпро доступ до публiчноi iнформацiт> вiдлiк строку po..nroy запитупочинасться з дня отримання запиту належним розпорядником.



Одночасно роз'яснюсмо порядок оскарження рiшень, дiй чи
бездiяльностi розпорядникiв iнформачiТ, який передбачений статтею 2З

Закону УкраТни пПро доступ до публiчноТ iнформацiТ>, а саме: <рiшення, дiТ
чи бездiяльнiсть розпорядникiв iнформачiТ можуть бути оскарженi до
керiвника розпорядника, вищого органу або сулу>.

Оскарження рiшень, дiй чи бездiяльностi розпорядникiв iнформачiТ до
суду здiйснюсться вiдповiдно до Кодексу адмiнiстративного судочинства
Украiни.

Перший заступник
мiського голови В.В. Войтенко
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