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Про направлення запиту
розпорядникам iнформацiI

З повагою

Виконрач обов'язкiв голови

корбецький
Кононенко, 5649093

yKPAiHA

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦlЯ

вул. О.Кошuця, ]I, м. Кu|в,020б8, mел. (044) 564-90-10, пеп./факс (044) 565-25-37
E-mail: zagvid@drda.gov.ua, zverпeппja@drda.gov.ua LTeb: darп.kievcity.gov.ua Коd е!РПОУ 37388222
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на Nq Головi ОСББ <<Золоте сузiр'я>

Приходько I. В.
вул. Б. Гмирi, 11
м. КиiЪ, 02140

Гр. Митка_гrику Сергiю
tol+reouest-3 8495 -9fl 233c7@dostuo. oravda.com. ча

Управлiння iнформацiйного забезпечення та
доступу ло публiчноi iнформацii
викоЕЕlвчого оргttну КиiЪськоi MicbKoT рали(КиiЪськоi MicbKoi державноi 4длiнiстрацii)

На виконанЕя дорrIення вiд 29.08.2018 лЬ з50] Ф) заступЕика керiвника апаратуВиконаВчого оргtlну КиiЪськоi MicbKoT ради (IfuiЪськоi ,i."*оi'дЙавноi адr,riнiстрацii)СИТНiЧеНКа е. В., У ,ЩаРнИцькiй районrit " MicTi Кисвi державнiй 
-адмiнiстрацii 

в межtlхНаДаНИХ ПОВНОВЕDКенЬ опрацьовано вiдповiдно до вимоглзако"у укрЪiъи кпро доступ допУблiчноi iнформацii>>, УказУ Президента Украihи вiд 05,05.z'orr ft 54712011 кпитаннязабезпечення органами виконавчоi влади о"йу до публiчноi iнформацiь> запит IIаiнформацiю Миткалика С, щодо наданЕя копii akTiB виконаних робiт капiтального ремонтуфасадУ по вул. Бориса Гмирi, ir, Ф виконрtlв." npo.".oM 2015 року.,ЩаРНИЦЬКа РайОННi В MicTi tfueBi;;;;;" адмiнiстраци направJIя€ вам, якрозпорядникам iнформацii, зазначений запит о* ро1.*оу та надання запитувачу вичерпноiiнформацii у встановлений законодuIвством строк.
Водночас повiдомляемо заявник{ npo вiдсрнiсть запитуваноi iнформацii у Щарницькiйрайоннiй в MicTi Киевi лержавнiй адriнlсrрацii: ' 

__-_

Зазначаемо зtUIвникУ, Що вiдповiдно до частини першоi та третьоi cTaTTi 2З ЗаконуУкраihи кПро доступ ло публiчноТ iнформЙiii, pi..r*", дiТ .r" о..д-ь*нiсть розпорядrикiвiнформацiiмопgпь бУги ocKaP*."ioo *ф"""*чй;;"Ьика, вищого органу або суду.оскарження рiшень, дiй ; бездiяльностi'розпорядникiв iнформацii до судуздiйспюються вiдповiдно до Кодексу адмiнiсrрчr""rо.о судочинства Украihи.

ДОДаТок: на 1 арк. Еапершутадругу адреси.
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КиТвська MicbKa держiвна адмiнiстрацiя

29.08.2018 Na 3501 (з)
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Доброго дня !

За iнформацiею ГО Антикорупц iйнтdt штаб'' та Проr,рами eKoHoMi ]_ соц.].альноr,орозвитку м.Киева у 2015 роцi по вулиц1 Бориса Гмирi, 11 в будинкупроведено капiтальний ремонт Фасаду на 100 000 грн.
На пiдставi статей 1, 13, 19 20 Закону Украiни <<Про доступ до чно1iнформацi i>> в j_д 1З сiчня 2 О 11 року, якi надають право звертатис
розпорядникiв iнформацii щодо надання публiчно1 iнФормац1I,наступну iнформацiю (наступнj- документи) :

iз запитами до
надати

по вулицi- надати копii akTiB виконаних робiт щодо капj-тального ремонтуБориса Гмирi, 1]_.

З повагою,

Миткалик Сергiй

Прошу надати вiдповiдь у визначений законом TepMiH електронн поштою.fоl+rеquеst-З 8 495-9f]-2з Зс7Gdоst . pravda . соm. ua

Ще повiлОмJIеннЯ було надiСлане через сайТ ''.Щоступ до Правдиi',- надання мох(пивостi тромадянам надсилати запити про публiчнуподальшоЮ публiкацi€Ю циХ запитlВ та вiдповj-деЙ на них

якого
]-


