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Про направлення запиту
належноDtу розпорядни ку

На Ваш запит вiд 02,0з.2020 бlн, о.I.риманий та заресстрований
03.0з.2020 за Л9 7210З.02.03-02, щодо надання iнформаltii про: 1) механiзм
здiйснення компенсацiйних виплат BapTocTi послуг безоплатного зберiгання
транспортних засобiв для осiб з iнвалiднiстю; 2) хто здiйснюе вiдповiдний
розрахунок компенсацiйних виплат BapTocTi послуг безоплатного
зберiгання транспортних засобiв для осiб з iHBa:ti,itHicTю;3) кiлькiсть осiб з
iнвмiднiстю, яким було надаIIо у 20 l9 poui послугу безоплатного зберiгання
транспортних засобiв; 4) кiлькiсть власникiв автостоянок яким було у 2019
роцi компенсовано виплат BapTocTi послуг безоплатного Ъбaрi.ч"""
транспортних засобiв для осiб з iнвалiднiстlо; 5) скiльки у 2019 Роцi з
бюджету MicTa було видiлеrtо власникаNl автостоянок на компенсацiю витрат
для надання послуг безоплат,ttого зберiгання l,раIlспортних засобiв для осiб з
iнвалiднiстю тощо, повiдомля€мо наступ не.

Згiдно З Положенням про органiзацiю доступу ло публiчноТ iнформацii,
розпорядниками якот е виконавчi органи СумськоТ MicbKoT ради, затвердженим
рiшенням виконавчого KoMiTeTy Сумськот :rticbKoT ради вiд l5.05.20lЪ л! 282uпро затвердження Полоlttенttя про органiзацirо доglуп, ,. публiчноi
iнформаuii, розпорядниками якоТ с виконавчi органи CyMcbKoi MicbKoi ради>,якщо розпоРядникоМ iнформаuii с виконавчиЙ орган СумсьКоТ мiськоi рали зicтaTycoпl юридичноi особи, запит направлясться l{jlя розгляду за на.пежнiстю.

Таким ,tиноrt, згiдttо з частино|о TpeTbolo cTaTTi 22 Закону Украiни <Продоступ до публiчноi ir,lформаuii> коttiю Ваtrlого запиту направлено додепартаN!енту соцiмьного захистУ населення Сумськоi мiськоi ради (вулиця
XapKiBcbKa, б. З5, MicTo Суми, 400i5; e-mail: dszn@smr.gov.ua; ;;Б;, 0 (542)
60 -44 - 4_6), як належному розпоряднипч .un 

"ryuun 
о1 i нформачii.

Нагадуепло, Lцо згiдllо з часl,иноlо,гретьо}о сl.ат.гi 22 Закону Украiни <Продоступ ло публiчноi iнформаuii> вiл,riк строк1] розгляду запиту починасться здня отримання запиту належним розпорядником.

7210з.02.0з-02 на Nq б/н вiд 02.03.2020



Одночасно роз'яснюемо порядок оскарження рiшень, дiй чи
бездiяльностi розпорядникiв iнформашiТ, який передбачений статтею 2З Закону
Украiни <Про лоступ ло публiчноi iнформачii)l а саме: <рiшення, дii чи
бездiяльнiсть розпорядникiв iнформачii можуть бути оскарженi до керiвника
розпорядника, вищого органу або сулу>.

оскарження рiшень, дiй чи без,liяльностi розпорядникiв iнформацii до
СУДУ зДiйснюеться вiдповiдно до Колексу адм iнiстративного судочинства
Украiни.
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