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На Ваш загlи,l, I]iJl 08,l2.2020 бlн, отриNlаний та заресстрований
08.12.2020 за Лlr З84103.02.03-02, cTocoBllo IIадання копiй чинних рiшень MicbKol

ради, викоliавчого l{oMiTel,y якими затверд}кено: положення про передачу в

оренду комунальноI,о майна; перелiк гtilцприемств, установ, органiзачiй, що
надають соцiа_rьно важливi IIослуги llаселеннюi логовiр оренди маЙна. шо
належить ,LIo KoMy}laJlbнoi власtIостi; гtере:tiк пiдгtриспtств, установ, органiзацiй
яким BcTalloв.lleHo розплiр рiчноi ореrrдltоТ гt.ltати за орснду нерухомого майна,

що перебува€ у комунальнiй власностi 1 розьriрi 1 (олна) гривня орендарям;
перелiк пiдпрrtсмстtl, установ, органiзачiй яки]\,1 надаються безоплатно в

корис,гува}l}lя булiв.:ri, сIlор}.'1и, примirrtення комунальноi форпrи власностi;
методику розрахунку opeH.rHoT llJla,1,Il нер\,хоrIого або iнutого окремого
iндивiдуальнt) визllаченого rtaйtta, що Iiil.,lc;l(llтb до l(оNl),Iiалыtоi власностi тощо,
повiдопrляспло наступ I le.

Зr-iлrlо з l]o",to;t<eH н я ltt llpo органiзаltilо лостl,пу до публiчноТ iHtPopMauii,

розпоряllll lt Ka:rl и якоТ с tзиконавчi орган14 Cl,rrcbKoi MicbKoi ради, затвердженим

рiшенням виl(оIlаl]чоl,о KortiTeTr, Сl,пrсыtоТ llicbKoT ради вiд l5.05.20l8 N!] 282
кПро за,гl]ер.:tr,кеl l ll,l ПоJIо)ксlllIя про органiзlLtiкl досl,\/пч .,lo rlублiчноТ
iнфорплаItiТ, розi lоря.,lнltками якоi с влtкtlrtавчi орI,ани Cyl,rcbKoi лliськоi рали>,
якщо розпорядI lи ко]\1 iH(lopMauii с вl.tконавчий оргаtl Сумськоi N,licbкoi рали зi
статусом tоридичltоТ особtl, загIит lIаправлясться для розгляду за належнiстIо.

l-aKtltvt .ltiltoM, згi.tlttо,] LIac,tt.tIlolo,t,pL,I,bolo сr,ат,гi 22 Закоlrу УкраIrrи <fIpo
досl,у]l до rrублiчlrоТ iH<Popпrartii> Kotrito Вашltlго загi!{ту HanpaI]JleHo до
департаNlеll1,у забсзпсчеttltя pcr-) рс}lих плilтсriiit] С},мськоТ пlicbKoi ради (вулиця
Садова, б. З3, мiс,го Суми,40000; e-lTail: dгсsrtгs@srtrг.gоч,uа; телефо}I: 0 (542)
700-404), як нале)(tlо]\1у розпоряднику за ll lll,}Il]aHoi у пунктах l, 3-6 запиту
iнфорлrаrlii' ,l,a /lo l(ellllp,гitlleH tr, coltialtbH()l о ]Ll\ис,I,у насеJIення Супrськоi мiсы<оi

ради (вуличll Xapt<itlcbKzt, б, j5, мiс,го Сl,vи. 400]5; e-Inail: dszп@)srпг.gоч.uа;



телефон: 0 (542) 787-105) д.llя наданi{я Ilаяв]IоТ запитуl]аноi у пунктi 2 запиту
iнформачii.

Нагадусмо, що згi,цно з частиною третьою cтaTTi 22 Закону Украiни кПро
доступ до публiчноi iH(lopMauii> вiдлiк строку розгляду запиту почина€ться з
дня отриманFIя запиту Ilалежllим розгiорядI]иком.

Одночасно роз'яснIосмо порядок оскар)liення pirrleHb, Jtiй чи бездiяльностi
розпорядгlикiв iнформачii, який передбачениiл cTaTTeto 2З Закону Украiни <Про
доступ до публiчrrоi iнформашiI), а са]\,1е: <рiшеltllя, дii чи бездiяльнiсть
розпорядникiв irrформаrtiТ I\1olrivTb бутll ocKap;Kelri ло керiвника розпорядника,
вищого органч або сl,дч>.

Оскарlltення рiшеltь, дit"t чи бездiя-rыlостi l]озпорядникiв iнформачiТ ло
суду здiйснIосться вiдповi,llно до Кодекс_r a:trtiHicrpaTrtBHoгo судочинства
Украiни.
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