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Про направлення запиту
належному розпоряднику

На Ваш запит вiд 2'7.08.2020 б/н, отрилtаний та заресстрований 28.08.2020
за Ns 276103.02.03-02, щодо надання iнформаuii (локументiв): "чи здiйснюе
управлiння архiтектури та мiстобудування Сумськоi MicbKoi ради демонтая(
незаконно розмiщеноi зовнiшньоi реклами в MicTi Суми; за якою процедурою
здiйснюеться виявлення i демонтаж Taкoi реклами та вивiсок; скiльки було
виявлено та демонтовано незаконних конструкчiй, вивiсок та iнших рекламних
площин у перiол з 2017 по 2020 piK; скiльки коштiв пtiсцевого бrолжету було
витрачено на демонтаж незаконно розN{iщеIlоi реклами?" тощо, повiдомляемо
наступне.

Згiдно з Полоrкенням про органiзаrriю лосryпу ло публiчноi iнформачii,
розпорядниками якоi е виконавчi органи Сумськоi MicbKoi ради, затвердженим
рiшенням виконавчого KoMiTeтy Сумськоi м icbKoi ради вiд l 5.05,20 l 8 Nl 282 кПро
затвердження Пололtення про органiзацirо лоступу до пуб.liчноi iнформацiil
розпорядниками якоi е виконавчi органи Сумськоi Micbкoi ради), якщо
розпорядником iнформацii е виконавчий орган CyMcbKoi MicbKoi ради зi статусом
юридичноi особи, запит направляеться для розгляду за налеrltнiстю.

Таким чином, на пiдставi частини третьоi cTaTTi 22 Закону УкраТни <Про
доступ до публiчноi iнформачii> копitо Вашого заIlиту направJrено до управлiння
архiтектури та мiстобулування CyMcbKoi мiськоi рали (вуличя Воскресенська,
б,8А, MicTo Суми,40030; e-mail: аrh@smr.gоч.uа; телефон:0 (542) 700-10З), як
належному розпоряднику запитуваноi iнформаuiТ.

Нагадусмо, що згiдно з частиною TpeTbolo cTaTTi 22 Закону УкраIни <Про
доступ до публiчноi iнформацii> вiдлiк строку розгляду запиту починасться з дня
отримання запиту нчtле)Itним розпорядникоN,l.

Одночасно роз'яснюсмо порядок оскаржеtlня рiшеIIь, дiй чи бездiяльностi
розпорядникiв iнформачiТ, який передбачений статтею 2З Закону Украiни <Про
доступ до публiчноi iнформачii)>, а саме: <рiшення, дii чи бездiяльнiсть
розпорядникiв iнформацii можуть бути ockapirteHi до керiвника розпорядника,
ви шого органу або сулу>.
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