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Шановна Ольго!

На Вашу заяву щодо отримання інформації стосовно розподілу коштів 
субвенції з державного бюджету України та місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 
Українська школа», департамент освіти та науки Одеської міської ради 
повідомляє наступне.

Оскільки для підготовки зазначеної інформації необхідно здійснити 
пошук серед значної кількості даних, термін підготовки відповіді продовжено 
на 20 робочих днів (п. 4, ст.20 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації»).

Для прискорення отримання відповіді на запитувану інформацію Вам 
необхідно звертатись безпосередньо до комунальної установи «Центр 
фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти 
м. Одеси» району, якому підпорядкований заклад освіти. Крім того, кожний 
заклад освіти має свій офіційний сайт.

Додатково повідомляємо, що згідно з п. 1 статті 14 розділу III Закону 
України від 09.04.2015 № 319-УІІІ «Про доступ до публічної інформації» 
розпорядник інформації, а саме комунальна установа «Центр фінансування та 
господарської діяльності закладів та установ системи освіти м. Одеси» району, 
якому підпорядкований запитуваний Вами заклад освіти, зобов'язаний 
визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх 
копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, 
фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії 
інформації тощо.

Також, відповідно до Постанови кабінету міністрів України від 
13.07.2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на 
копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» та 
рішення виконавчого комітету Одеської міської ради № 624 від 27.10.2011 року 
«Про затвердження норм витрат на копіювання або друк документів, що 
надаються за запитом на інформацію», Вам будуть попередньо надані реквізити 
для проведення оплати за надання друкованих копій запитуваних Вами 
документів.

Директор департаменту О.В. Буйневич
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