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Про направлення запиry
належним розпорядни кам

На Ваш запит вiд 3 l .0l .202О бlн, отримаrtий та зареестрований
з1.01.2020 за J\Гs 2910з.02.03-02, стосовно надання iнформацiТ щодо загальноТ
протяжностi ycix наявних велодорiжок у MicTi Суми станом на 31.01.2020, а
також щодо надання списку вулиць, на яких с велодорiжки та велосмуги,
повiдомлясмо наступне.

ЗГiДНО З ПОЛОЖенНям Про органiзацirо доступу ло публiчноТ iнформачiт,
розпоряДljикамИ якоТ с виконавчi органи СумськоТ MicbKoT ради, затвердженим
рiшенням виконавчого KoMiTeTy Сумськот MicbKoT Ради вiд l5.05.20l8 Jъ 282
пПро затвердження Положення про органiзаuirо доступу до публiчноТ
iнформаuiт, розпорядниками якот с виконавчi органи Суrсiпьi MicbkoT ради)),якщо розпорядником iнформаLtiт с викоtlавчий оргаr{ Сумськот MicbkoT рали зiстатусом ЮРидичноТ особи, заIrит направJIясться дJlя розгляДУ за належнiстю.

Таким чином, згiдно з частиною третьою cTaTTi 22 Закону УкраТни <Про
доступ до публiчнот iнформацiт> копiю Вашого запиту направлено до
департаменту iнфраструктури MicTa СумськоТ MicbKoT Ради (вулишя Горького,
б,21, MicTo Суми,40004; e-nlail: dirT@smr.gov.ua; телефон: 1оЗ+z1 ZОО-SЯZ) та
до управлiння капiтального булiвництва та доро)ttlього господарства СумськоТ
MicbKoT Ради (вулиuя Петропавлiвська, б. 9l, MicTo Суми, 40000;e-mail: ul<Ь@smr.gоч.uа; телефон: (0542) 22-55-86), як належним
розпорядIJикам запитуваноТ iнформацiТ.

Нагадусмо, Що згiдt-lо з частиноIо TpeTb()to cTaTTi 22 Закону УкраТни <Про
доступ ло публiчнот iнформацiт> вiдлiк строку розгляду запиту почина€ться з
дня отриN{ання запиту належним розпорядником.

одночасно роз'яснюсмо порядок оскарження рiшень, дiй чи
бездiяльностi розпорядникiв irrформаrtii, який гlередбачений статтею 23 Закону
УкраТни uПро достуП До пубrliчноi' iHcPopMartii)>, а саме: <рiшення, дiт u"
бездiяrrьнiсть розпорядникiв iнформаltiт мояtуть бути o.*uprn."i ло керiвника
розпорядника, вищого органу або сулу>.



оскарження рiшень, дiй чи бездiяльностi розпорядникiв iнформацii до
СУДУ ЗДiЙСНЮСТЬСЯ вiДповiДно до Кодексу адмiнiстративного судочинства
Украiни.
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