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Департамент освіти і науки, 

молоді та спорту

На Ваш запит на отримання публічної інформації від 15.11.2017, який надійшов 

до Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 16.11.2017 №  063-104 (з), був 

розглянутий в управлінні освіти Дарницької районної в місті Києві державної 

адміністрації. За результатами розгляду повідомляємо.

Згідно рекомендацій Головного управління держпродспоживслужби в м. Києві 

необхідно змінити умови користування спортивними залами гімназії «Київська Русь», а 

саме регулювання кратності повітрообміну, підвищення ефективності роботи 

вентиляційної системи та заміну покриття підлоги, яка є основним джерелом 

забруднення повітря, або не використовувати дані приміщення для проведення занять.

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація немає можливості 

провести заміну покриття у зв ’язку з наявністю гарантійного терміну на проведені 

будівельні роботи, а також не є замовником будівництва школи та стороною підряду.

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація звернулась до Київського 

міського голови Кличка В.В. з проханням сприяти у позитивному вирішенні даного 

питання та до віце-президента ПАТ «ХК «Київміськбуд» Ш евчука Е. Г. з проханням 

усунути вказані недоліки для подальшого належного функціонування гімназії «Київська 

Русь».

Ш татним розписом для гімназії «Київська Русь» станом на 01.09.2017 року 

передбачено 48 ставок прибиральників службових приміщень. За даними наявними у 

централізованої бухгалтерії управління освіти, станом на 27.11.2017 року зайнято -  21 

ставку. Працює на посаді прибиральника службових приміщень 22 особи. На 1,0 ставку 

працює 20 осіб, на 0,5 -  2 особи, вакантних посад -  27 ставок.

Так як управління освіти не є розпорядником запитуваної Вами інформації щодо 

посадових інструкцій прибиральниць та розподілу між ними приміщень, Ваш запит 

щодо цих питань перенаправлено на адміністрацію гімназії «Київська Русь».
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