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Про розгляд запиту
на публiчну iнформацiю

На Ваш запит вiд 21.06.2020 б/н, отриманий за належнiстю вiд.Щержавноi
служби статистики Украihи та зареестрований 06.07.2020 за Ns 2l610З.02.0З-02,
про затвердження мiською радою Положення про органiзацiю та порядок
паркування транспортних засобiв та Положення про правила зберiгання
транспортних засобiв на цiлодобових стоянках та паркiнгах тощо, повiдомляемо
наступне.

Частиною першою статгi 1 Закону УкраiЪи кПро доступ до публiчноi
iнформаuii)> (лалi - Закону) визначено, що: <ггублiчна iнформацiя - це вiдображена
та задокуNIентована будь-якими засобами та на будь-яких носiях iнформацiя, що
була отримана або створена в процесi виконання суб'ектами владних повноважень
cBoii обов'язкiв, передбаченлж чинним законодавством, або яка знаходиться у
володiннi суб'ектiв владних повновфкень, iнших розпорядникiв rryблiчноi
iнформацii, визначених цим Законом>.

Вахtливою ознакою публiчноi iнформацii у розуrлtiннi Закону е ii попередня
фiксацiя. З цього вбачаеться, що ЗакоЕ реryлюе вiдносини щодо доступу до
iнформаuii, яка вже icHyc i не вимагас у вiдповiдь на запит створювати певну
iнформачiю шляхом узагаJIьнення, аналiтичноi обробки даних або створення в
iнший спосiб. Публiчна iнформацiя мае надаватись у тiй формi, в якiй вона
зберiгаеться.

Враховуючи вищевикладене, за даними вiддiлу транспорту, зв'язку та
телекомунiкацiйних послуг CyMcbKoi Micbкoi ради на пункти 1-11 запиry
зазначаемо, що згiдно iз Законом Украiни (Про мiсцеве самоврядування в
ykpaiHil, до компетенцii мiських рад та до повноважень виконавчих органiв ради
не вiднесено пiдготовку та затвердження Лоложення про органiзацiю та порядок
паркування транспортних засобiв у MicTi. Принагiдно iнформуемо, що органiзацiя
та порядок паркування траЕспортних засобiв на вулицях i дорогах населених
пунктiв регулюеться постановою Кабiнету MiHicTpiB Украihи вiд 03. 12.2009
ЛЪ lЗ42 <Про затвердження Прави.п паркування транспортних засобiв).



Пiдгryнктом 7| пункгу ((D) частини 1 cTaTTi З0 Закону УкраiЪи <Про мiсцеве
самоврядування в YKpaiЪi>) встановлено, що до повноважень виконавчих органiв
мiсцевих рад вiднесено прийняття рiшень про розмiщення, обладнання та
функцiонування майданчикiв для паркування транспортних засобiв та стоянок
Takci на вулицях i дорогах населених пунктiв, здiйснення контролю за
доlриманням визначених правилами паркування транспортних засобiв вимог
щодо розмiщення, обладнання та функцiонування майданчикiв д.пя паркування.
Таким чином, за умови прийнятгя рiшень про розмiщення, обладнання та
функцiонування майданчикiв для паркування на територii населеного пункгу
застосовуються правила паркування, затвердженi постановою Кабiнеry MiHicTpiB
украiни. На даний час на територii MicTa Суми дiяльнiсть iз платного паркування
транспортних засобiв не провадиться. Проскт рiшення про Положення про
органiзацiю та порядок паркування транспортних засобiв у MicTi не готувався,
рiшення iз такого питання Сумською мiською радою чи виконавчим KoMiTeToM
CyMcbKoi MicbKoi ради не приймалося.

На пункти 12-24 запиту зазначаемо, що згiдно iз Законом УкраiЪи <Про
мiсцеве самоврядування в ykpaiHi> до компетенцii мiських рад та до повноважень
виконавчих органiв ради не вiднесено пiдготовку та затвердження Положення про
правила зберiгання транспортних засобiв на цiлодобових стоянках та паркiнгах.
Органiзацiя та порядок надання послуг щодо зберiгання транспортних засобiв
(автомобiлiв. автобусiв. мотоциклiв, моторолерiв. мотоколясок. мопедiв,
причепiв), що нirлежать громадянам, а також транзитних транспортних засобiв,
що здiйснюють мiжнароднi та мiжмiськi перевезення, i поширюються на Bci
автостоянки (KpiM автостоянок гарФкних кооперативiв), що охороняються,
незалежно вiд форм власностi, якi с суб'ектами господарськоi дiяльностi, чи
належать цим суб'ектам, регулюеться постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
22.01,|996 Лs 115 <Про затвердження Правил зберiгання транспортних засобiв на
автостоянках)>. Проект рiшення про вiдповiдне Положення не гоryвався, рiшення
iз зазначеного питання Сумською мiською радою чи виконавчим KoMiTeToM
CyMcbKoi MicbKoТ ради не приймалося.

Таким чином, на пiдставi вищевикладеного та керуючись положеншIми
частини першоi статгi 1 Закону УкраiЪи <Про доступ до публiчноi iнформацiЬ>,
Еадати запитувану iнформацiю немае моrк.ливостi.

Одночасно роз'ясrтюемо Вам порядок оскарження рiшень, дiй чи
бездiяльностi розпорядникiв iнформацii, який передбачений статгею 23 Закону
Украiни <Про досryп до гryблiчноi iнформацii>, а саме: <рiшення, дii чи
бездiяльнiсть розпорядникiв iнформацii можуть бути оскарженi до керiвЕика
розпорядЕика, вищого органу або суду>.

Оскархtення рiшень, дiй чи бездiяльностi розпорядникiв iнформацii до суду
здiйснюеться вiдповiдно до Колексу адмiнiстративного судочинства Украiни.

Керуючий справами
виконавчого KoMiTery Ю.А. Павлик

Бойко 700-6l l
Яковенко 700-668


