
Сумська Mict,tta рада
виконАI]tIиЙ KOMITET

rtайдан Незапеiкностi. 2. rt. Супrи..10()_З(). тL._l. (4)акс)+ З80 (51]) 700_560.
F,-паiI: пlа ilii sll]г,9()\,ца

OS //. ;д/.а жrз2510j.02 .0j-02 tra ý:: бl'tt rri: 08.10.202 ()

N'laKcltrleHKv I.
сл, адреса:
fbi+гequcst-76609-08 1 d3d l а@
clostu р. ргачd а. соm. uа

Про розг.,Iя.ц запl1,I,y
на iнформаltiю

На Ваш запит вiд 08. l 0.2020 бl'tt c.ttlctlBHo l] a/-laIIlIrl irrt|toprrartii та
документiв за перiод з 20l5 року по 202() 1lirt про щtlрiчrrиГl обсяг видаткiв на

виготовлеIlня вiдеороликiв тощо, розгля:1 ,!кого tta пiдставi llастиtlи четвертоi
cTaTTi 20 Закону Украilrи кПро досr.уп ,,1о tlr,б-пiчtlоi irr(iopl.rartii> u"й,,uu""пl
KoMiTeToM Сумськот пtiськоi .ради бl ,.tti l,1rо..,u,rл.-,,о, за даtlt1}1и вiддiлу
бухгал,герського облiку та зtзi,гносr,i t' rlcbKt,,l плiсы<оТ раl,(и вijlIlовiдно до
пун KTiB запиту повiдоrtлясrlо lIаступllс.

l. ll{ОРiчНi обСяги видаткiв на _ll)),K га розмitлснtlя привiтальнихматерiалiв на бiл-борr,tах ,I,a ci,r,i-..raiii,ax ltере.,rбаченi nor,,.,.op".n"*"
лризllаченняМи Ila викоI|аНIIя програ\llj ,<l}iдrr;lt],1-r.rii irrфорrlачiйrrий простiр
'. CJ^,I на 20l3-20l5 роки). }атверд;кеttoi pilttcttttяlt СумськоТ lticbKo[ радивiд 28,11,20 l2 л! l9зO-мР (зi змiналrи); <IJiлкритий irrформаrriйний простiр
м, Суми> на 20l6-2018 роки)), затверллtеноi'рirltенням CyMcbKoi MicbKoi раливiд З0, 12.20l5 Ла 204-МР (зi зrrilrаrlrr); ,,I}i.rкритlrй irrt|lорrrачiйrrий простiр
м, Суми> на 20l9-202 l i).оки)), 

,зaTBep,,1;tictrtlt'1lilrtc,rr,яl, 
C1,1rcbKoi rtiськоi.ради

вiд 28.11.20 l8 ле:ll54-МР (зi ,llliHailrl). ,. ,,, ,,e1-,io.1 з 26 l5 poKr, ,,n :tl:O pinсклали:

друк та розмlщеlllJя пllивiта,,tыlих
щорiч н и й обсяг видаткiв на

rta t,c1,1ia:tiB rra бi:r-бор,,1дх i сiтi-",rайтах;
виго,IоI}jIенllrl вi,,1еорс1-1Iикiв; aKTiB на

()бсlll, вt.lда гltiв, l-p
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2. Щорiчнi обсяги видаткiв на IltIl,(),IoiJJIcttttя вi,:1еороликiв передбаченiкошторисниМи призначеIllIя]\1и IIа l]11KolIitlIIIя проI.раN,{ <Вiлкритийiнформацiйний простiр ч ?],I. на ]O lЗ ]0l 5 роки>, затвердженоi рiшеннямCyMcbKoi.MicbKoi ради вiд ]8.11.20l2 Л,r i9].'-MP (зi змirrами); <Вiдкритийiнформацiйний простiр 
': СУлп]".''лlчл?0l6_20I&роки>, затвердженоТ рiшеннямСумськоI плiськоi ради вiд 30.12.20l5 

^i, 
204-МР (зi змiнами); <Вiдкритийiнформаuiйний простiр 

': C1,1,,],] на 20 i9-]0] l l)oK1.1>, затвердiлtеноi рiшеннямCy_McbKoi MicbKoi ради вiд 28.11.20I8 Л! .+lS.l-Mt' (зi змiriами); uбiпоп.оu.забезпечення вiлзначення на териr,орiТ Cl,rlcbrcor' rticbKoT об'еднаноiтериторiальноi' громади 
_ 
дер),кавних, про(lесiлirлих свят, кlвiлеЙних дат таiнших подiй на 2020-2012_ роки)), заrв"р:tr,'.,,,:lТ рiшtсltttялt Сl,пtськоi. пricbKoT

радивiд l8.12.20l9л96l06-Мр(зiзпlillалlrr)..,u,,iп"рiоr,rrOi;;;;;"Ьzоrо
piK склал и :

IIсp|(1.1 ()бсяl lltt_(a t ltiB ,l Il,
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З. Надси;lаемо. Illl елекl.роIIIl.\] а,црссу 1Ъi+rеqu.rr-rýUОП-
08ld3d 1a@dostup.pravda.coIl1. ua .nun-,,unli tsи;1.11.кових накладних (aKTiB
наданих послуг) на друк та розмiщення lloc'l L-piB на бi:r-борлах, сiтi-лайтах тана виготовлеtrllя вiдеоро.rикiв (додаються Hii бЗ с.гор.).

_ Одночасtlо рtlз'ясtltослtо I]апл llо]]я.,(ок ocl(ltl))KcI]Hя pitrreHb, дiй чибездiяльностi розпоряitникiв iHtPopivTallil', яrtиii rlере,lбачений ст,ат.гею 23
ЗакопУ УкраiнИ <Про доступ ло публiчrrоi irrфорrrачii>, а са]\1е: <рiшення, дiiчи 

_ 
бездiялыtiсть розпорядltикiв iH(loplrarrii i\toжy.I.b бути ос*арженi докерiвника розгlорядникlt, вI.1lttого орган1 або cr,:tr,>>.

Оскархtення рiшень, лiлi чи бездilr:rьrrос,гi l)озI]орядникiв iнформаuiТ лосУлу злiйснюсться вiдповiдltо до Кодсttсl, arr,,il,icTpaTrrono.o .yoounna."u
Украiни,

I().A. Павлпк
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