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Про розг;rя;ц зit п ]l,гу
на публiчну iнформаuilо

На Ваш запит вiд 02.11,2020 б/tt, clTpипtattlrii ,га зарсс,строваlIлlй 02.11.2020
за N9 345/03.02.0З-02, ulодо IIаданIlя irIформаrril про кiлькiсть паркуваJIьllих мiсць
у MicTi та копiй рiшень: про затверджеllIIя tlоло}кенllя (правил) паркування на
територiТ мiс,га; щодо затвердження тарифiв BapTocTi послуг з користування
маЙданrIиками для rlаркуt]а}ttlя транспорт1lих засобiв у MicTi; шодо затвердження
перелiку спецiальних зеNlелыlих лiляIlок. вiлвелеIIих л.пя органiзацiТ та
провадi](ення дiяльносr,i iз забезпечення Ilаl)к\rваltня грансIIор,гIlих ]асобiв; lцодо
порядку визначення оlIера,горiв нз Ntзil.цaHrtitKax jtllя I]аркування коNIунальноТ

форпlи власrrостi; щодо затверJжеtiня po]\|ipy збору за N,Iiсця паркування
транспортllих засобiв у Micтi тоtцо, за данli\rи вiллi.пу транспорту, зв'язку та
телекопtуttiкаtдiйних пос,rl,г CyrrrcbKoi NlicbKoi повiдолtляслtо tIаступtlе.

LIacTllrlolo першоIо с,гаr,тi l Закоttr, УкраТrrп кIIро lос,гуп до публiчllоi
iнфорrlацiТ> (да:ri - Закоl11,) t]изtli,i(lеll(). пlо: кгtt,б-riчttа irlфорrrаuiя - це
вiлобра;Itсtrа ],а залок},Nl еItr ована будь-яrtttrttl засобаrlи -tа lla будь-яких носiях
iнформачiя, lцо бу.ца отриIlана або створена в процесi виконання суб'ектами
влаJнлlх IIoBHoBa7(e}Ib своТх обов'язкiв, tlере.lба.tених чинни\4 законодавством,
або яка зllаходlлться l, Bcl:ltlдilttti сl,б't:ктiв ]l.,lадIlIIх пoItlloBailietlb. irtших
розпорядникitl публi,tttоТ irr(loprlauii. вllзlIаLlеl]II\ ttttrt Закоrtоtt>.

Ва;ttливоtо озIlакоlо пl,блiчrrоТ irrфорrIачii 1 poзl,rrirrrri Закоrtу с i1 попередня
фiксачiя на Maтepizutbrtobty ttocii. З цього вбачас,t,ься. що Закон регулIос вiдtlосини
щодо дос,гупу ro irr(lopMauii, яка Bttte iclrl,c iHe l]имагас у вiдповiдь на запит
створюl]а1 li lrcBtty itt(lopпlaцilo lU_,tяхохI ),зill il.,lLlicIIIIя. аttаti,гttчttоi обробки даttих
або cTBopeHHlt в ilttttltй спосiб, lIублi,iна iн(lорvаrцiя \,laC надаваIись у гiй формi. в
якiй вона зберit,ас,I ься.

Враховуtочи виtllевикjlа]lене на rlерruий IlyHKl. запиl.у зaвнача€мо, що
правила паркуваlllIя автотра Ijспортtlих засобiв ti.t територii MicTa Суми
затвердllсеtIi рitшсltttяпЛ Cvltc1,lttti мiсыtоi' parll Bi,lt 21 ,07.20l1 Nч 672-МР rrПро
Правила llapкyl]allllя ав,I,о,гра IIcI lор,гtt их засобiв гrа r..prrr opii rl, Супtи> (лодасться
в елекl polllloNly ви I,J|ядi).



на лругий пункт запиту по в iдоirt:lя c:rl Ll. tцо оскiльки у MicTi Суми не

здiйснlоеться дiяльнiсть з паркуваtlня l,а tle фуrtкttiонують майданчики з

паркування, рiшення щоло тарифiв на вiдtlовi.lrri послуги не приймалося. Таким
чином, на пiдставi вишевикладеного та ке|)уIоIIись по,цо)кеннями частини першоТ

cTaTTi l Закону Украiни Kllpo дос-l,угr -ro публi,rноi iнформачii>. надати

запитувану iнформачiю немас rtоrlсливосr i,

На тре,гiй пункт запиl,у зазнаtIасN,l(), ttto ttерелiк сгtеr(iальних земельних

дiлянок, вiдведених для органiзаtliТ,га ttрова:utlенttя jliяльносr,i iз забезпечення

паркування транспорl,них засобiв (iз зазна(lенням м iсцезнаходittення),

затвердлtений рiшенняпл СуплськоТ MicbKcli 1эади вiл 18.12.20lЗ,Vч 298l-MP <Про

внесення зпliн до рiшелtIrя Cyr.rcbKol Mict,ttoТ рали вiл 26 сiчня 20l l року Nл 2l2
МР <Про всl.аIlовлення збору за мiсця lt,,tя IIарк),ваIILIя транспортtlих засобiв>
(додаеr,ься в елсктронному виглялi).

На четвертl,rй пункr запиту tlовiдо\lJlясl\1о. що кiлькiс,гь мiсць для

паркування визнаlIен1l виlцевка]ани\t 1littt,.,tttlяrt С1 brcbKoT пliськоТ ради вiд

l8.12.20lj N9 2981_МР KIIpo внс,сенtlя зrtitt .ttl 1liltlення CylrcbKoi Micbкoi рали вiл

26 сi,tня 201l року N9212-MP <<l'Ipo всtанtltl;rеrtня зборl,за мiсця для паркування

транспортних засобiв> за rtiсttя для парк) l]:]tIIIя граIlспортIIих засобiв>.

Lla п'ятий пункт запит),зltзllаtIаемо. ttto рilttеltня tцодо порядку визначення

операторiв rla N,Iаl-{данчиках для паркуваlllrя Ko\tytra.rbHoi форми власностi не

приГлмzutося. 'Гакrtv чLlIIо\,l. lta пiдсrаrli l]1,1щeBll кjlалсttого l,а к!,руlочись

положеIIнямtl LIАстиriИ першоi с r,a гтi l Заriоr11 УrtllаТrlи <ГIро лоступ ло публiчноi

iнформаLtii>, надаl,и заrIитувану iHtPopпrartiro trcbtac rtо;tl",tивосгi.

На шостий пункт запиту ltовiдомлясмtl. ll1o на сьоt,однi чинним рiшенням
Сумськот MicbKoi рали вiл 18.12.20lз м 29s ] -МР .r l lpo внесення змiн до рiшення
CyMrcbKoI MicbKoT ради вiд 26 сi,lня 20 J l port1, .Nл 2 ]2-МР <Про встаtlовлення

збору за уiсця для паркуваllI|я TpilllcIl()p l lll1x засобiв> Bliзtlatletlo порядок

справ,пяllrlя, об.lислелtня збор1, i с-гl]окl1 iiol () сп.lа I,I1.

Олtlочасно роз'ясIlюсNlо Babt tlоряJ()li оскар7tення рiшень, дiй чи

бездiяльtrос.гi розпорялникiв ilr(loplraшiT. яrtt.ti'i trсрсдба,tениl't с,гаттеlо 23 Закону

УкраТни кПро лоступ до п),бrriчtrоТ irrttlo1lrrauiT>l. а са\lе: <рiшеitня, дiТ чи

бездiяльнiс.гь розпоряitникiв iHr|loprrartiT \lo)l(\,It бr,r и ocKap;t;eHi .llo керiвника

розllорялниl(а, l]иlцого органу, або c1,.itl >.

Оскарlrtенttя рiшеttь. дiti .rtt бездiяrtьttосl i розпорялникiв iнформаuiТ ло сулу

здiйснrоеться вiдповiдно до кодексу адплirtiстративIIого судо!lинства украiни.
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