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На пiдставi статей 1, 13, | 9,20 Закону

iнформацiТ>  вiд 13 сiчня 20t1 року, як надають право звертатись iз

краiни кПро доступ до публiчноi

запитами до розпорядникiв iнформацi щодо надання публiчноi iнформацii,
прошу надати наступну iнформацiю
(наступнi документи):

Прошу надати iнформацiю про наступ

документiв:
 Скiльки коштiв було заплановано, ск
витрачено на

СЗШ J\Ъ16 м.Житомира на Пiдготовку
2019рр.

е та прикрiпити електроннi копii

о нового навч€Llrьного року 20l8

 Скiльки коштiв заплановано i скiль

школи до прийому перших класiв?

 Чи подавав керiвник цього навч€LlIьн клопотання/заявки з перелiком

необхiдних речей (що саме потрiбно :

телевiзорiв, меблiв, зошитiв, книжок,

iз комп'ютерноi технiки,

Led лампочок потрiбно
замiнити, якi саме побутовi дрiбницi iбнi для функцiонування школи i
так дагli)?

З повагою,

Максим

Прошу надати вiдповiдь у визначени

поштою.

L{ e повiдомлення було надiслане через сайт ".Щоступ до Правди",

призначення якого _

надання можливостi громадянам

ьки видiлено i скiльки фактично

вже витрачено для пiдготовки

законом TepMiH електронною

запити про публiчну
iнформацiю з подальшою публiкацiею запитiв та вiдповiдей на них

Тема: Iнформацiйний запит  Фiнансування школlл ЛЬ16 м,Житомира

В iд :  Максим < Гоi+ rеquе stЗ 5 424 ас |  7 З 4З 5 @do strrp. pravda.c оm. uа>
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Прiоритет: Нормальний


