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Про розгляд запиту
на iнформацiю

Керуючись положеннями частиI-{и перlrlот cT,aTTi l Закону УкраТни uПро
доступ ло публiчноТ iнформацiТ> на Ваш запит вiд24.01.2о20 б/н, отриrurrй
та заре€стрований 24.0|.2020 за Jф 2|l0З.02,оз-02, щодо надання вiдомостей
про суму затвердженого бюджету в розрiзi бюджетних установ СумськоТ
областi на Видатки на Придбання iнтерактивного та комп'ютерного
обладнання тощо, за даними вiддiлу бухгал,герського облiку та звiтностi
СумськоТ MicbKoT Ради в межах повнOважень повiдомля€мо, що виконавчому
KoMiTeTy СумськоТ мiськоi ра,ци на 2020 piK з мiського бюджету видiленi
кошти для Придбання комп'ютерного обладнання (прилбання друкуючого
обладнання та оновлення комп'кlтерного парку) на загальну суму
2 777 400,00 грн.

ТакоЖ повiдомЛясмо' що згiднО з IIоло>лсенняМ про оргаНiзацiю доступу
ло публiчноТ iнформацiТ, розпорядниками якоТ е u"*o"uoчi органи СумськоТ
Micbkoi ради, затвердженим рiшенням виконавчого koMiTeTy Сумськоi Micbkoi
Ради вiд 15,05,2018 J\9 282 <Про затвердження Положення про органiзацiю
доступу ло публiчноТ iнформачiТ, розпорядниками якоТ с ,"*o"u""i органисумськот мiськоi ради)), Якщо розпорядником ilrформашiт е виконавчий органСумськоi пlicbKoT Ради зi статусом юридичноТ особи, запит направлясться для
розгляду за належнiстю.

Таким чином, згiдно з частиною третьою статт i 22 Закону Украiниuпро доступ ло публiчноi iнформачii> *oni,n I]ашого запиту направлено довиконавчих органiв Сумськоi MicbKoT рали зi cr.aTycoM tоридичноI особи, асаме до: дgлзртаменту фiнансiв, економiки та iнвес.гицiй Сумськот MicbkoT
Ради (вулиця Горького, б. 2l, MicTo Суми, 400З0; телефон: iоо-зgg; e-mail:mfi n@smr.gov.ua); делартаменту iнфраструктури м icTa Сумськот мiськоi Ради(вулицЯ Горького, б, 2l, MicTo Суми, 

'+ooio, 
телефоrr: 700-592; e-mail:dim@smr,gov,ua); департамен'у_ забезrrечення ресурсних платежiв СумськоТMicbKoT Ради (вулиця Садова, б, зЗ, MicTo Суr", 40000; телефон: 70О-4О4;



e-mail: dresurs@smr.gov.ua); департаменту соцiального захисту населення
СумськоТ MicbKoT ради (вулиrrя XapKiBcbKa, б. 35, MicTo Суми, 400З5; телефон:
604-446:' e-mail: dszn@smr.gov.ua); управлiння освiти i науки Сумськоi
MicbKoi ради (вуличя XapKiBcbKa, б. З5, MicTo Суми, 40035; телефон: З27-805;
e-mail: osvita@smr.gov.ua); управлiння капiтального булiвничтва та
дорожнього господарства СумськоТ MicbKoT ради (вулиця Петропавлiвська,
б. 91, MicTo Суми, 40000; телефон: 225-586 e-mail: ukb@smr.gov.ua);
управлiння <Iнспекцiя з благоустрою MicTa Суми> СумськоТ MicbKoT ради
(вуличя XapKiBcbKa, б. 4|, MicTo Суми, 40035; телефон: 700-605; e-mail:
incp@smr.gov.ua); управлiння державного архiтектурно-булiвельного
контролю СумськоТ MicbKoT ради (вулиuя Воскресенська, б. 8А, MicTo Суми,
40000; телефон: 700-096; e-mail: dabk@smг.gov,Lla); управлiння архiтектури та
мiстобулування СумськоТ MicbKoT рали (вуличя Воскресенська, б. 8А,
MicTo Суми, 40000; телефон: 700-103; e-mail: arh@smr.gov.ua); управлiння
<Служба у сгIравах дiтей> СумськоТ MicbKoT ради (вуличя XapKiBcbKa, б. 35,
MicTo Суми, 40035; телефон: 701-9l5; e-rnail: ssd@smr.gov.ua), вiддiлу
охорони здоров'я СумськоТ MicbKoT ради (вулиця Леваневського, б. 26,
MicTo Суми, 40000; телефоrr: 787-000; e-r-rrail: voz@smr.gov.ua); вiддiлу
культури СумськоТ MicbKoT ради (вулиця Горького, б. 2l, MicTo Суми, 40030;
телефон: 669-90З; e-mail: kultura@smг.gov.ua), як на_пежним розпорядникам
запитуваноТ iнформацiТ.

Нагадусмо, що згiдно з частиIlо}о 3 cTaTTi 22 Закону УкраТни <Про
доступ до публiчноТ iнформацiТ> вiдлiк строку розгляllу запиту починасться з

дня отримання запиту н€Llежним розпорядником.
Одночасно роз'яснюсмо порядок оскарження рiшень, дiй чи

бездiяльностi розпорядникiв iнформачiТ, який передбачений статтею 2З
Закону УкраТни uПро доступ ло публiчноТ iнформацiТ)), а саме: <рiшення, дiТ
чи бездiя"lrьнiсть розпорядникiв iH(lopMaltiT ]\{ожуть бути оскарженi до
керiвника розпорядника, вищого органу або сулу>>.

Оскаржеrrня рiшень, дiй чи бездiяльностi розпорядникiв iнформацiТ до
суду здiйснюеться вiдповiдно до Кодексу адмiнiстративного судочинства
УкраТни.

Перший заступltик
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