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Про направлення запиту
належним розпорядникаDl

На Ваrц запит вiд 26.08.2020 б/н, отриманий ,га зареестрований 26.08.2020
за Ns 27ЗlOЗ.02.0З-02, щодо надання iнфорьrачiТ про наявнiсть земель державноi
таlабо koMyHa.llbнoi власностi, якi ще не наданi у користування та можуть бути
використанi та переданi безоплатно у приватну власнiсть, для ведення особистого
селянського господарства (не бiльше 2,0 гектара) тощо, повiдомлясмо наступне.

Згiдно з Положенням про органiзацiю доступу до публiчноi iнформачii,
розпорядниками якоi е виконавчi органи Сумськоi мiськоi ради (далi -
Положенням), затвердженим рiшенняNl виконавчого Ko:ntiTery CyMcbKoi MicbKoi
ради вiд 15.05.2018 ЛЪ 282 <Про затверлження Ilоложення про органiзацiю
доступу до публiчноi iнформачii, розпорядниками якоi с виконавчi органи
CyMcbKoi MicbKoi ради), якщо розпорядником iнформацii с виконавчий орган
CyMcbKoi MicbKoi ради зi статусом юридичноi особи, запит направлясться для
розгляду за нirлежнiстю.

Таким чиноьt, на пiдставi частини третьоi cTaTTi 22 Закону Украiни <Про
доступ до публiчноi iнформачiЬ> копiю Вашого запиту паправлено до
департаменry забезпечення ресурсних платеrItiв CyMcbKoi MicbKoI ради (вулиця
Садова, б. 3З, MicTo Суми, 40000; телефон: 0 (542) 700-404; e-mail:
dresurs@smr.gov.ua) та до улравлiння архiтектури -га мiстобулування Сумськоi
IrlicbKoi рали (вуличя Воскресенська, б. 8А, NticTo СуNlи, 40030; телефон 0 (5а2)
700-i03; e-mail: arh@snrг.gov.ua), як нмежни\{ розпорядникам запиryваноi
iнформацii.

Нагадусмо, що згiдно з частиною Tpeтbolo cTaTTi 22 Закону Украihи кПро
доступ до публiчноi iнформацiТ> вiдлiк строку розг.]Iяду запиту почина€ться з дня
отримання запиту н€шежним розпорядником.

одночасно роз'яснIоелrо Вам порядок оскарrкення рiшень, дiй чи
бездiяльностi розпорядникiв iнформачii, який перелба.rений статтею 23 Закону
УкраТни кПро досryп до публiчноi iнфорплацil>, а саме: <рiшення, дii чи
бездiяльнiсть розпорядникiв iнформачii можу,l,ь бути оскаряtенi до керiвника
розпорядника, вишого органу або сулу>.
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