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Щодо кошпорису спецiалiзованоi

загаllьноосвiтнй шrолi Ns29 1

шановна панi олено!

у !,арницькй районнй в MicTi Кисвi д.ч*11"Ч.,ЗУ':ТРаЦii У МеЖаХ

наданих повноважень о'рuо"ойо вiдповiлно до вимог Закону Украiни

кпро досцдп 
^";;a;-ir""i 

Ёо"р"йй, o-i - зй", УказУ ПРеЗИЛеНТа УКРаiНИ

вiд 05.05.20t1 :vn,s+Tzzot1 кйтаннrI забезпечеННЯ ОРГаНаМИ ВИКОНаВЧОi ВЛаДИ

доступ до ,rублм"оi iнформацfi), Ваш .urr"r^'"u-ЙфОРМШriЮ ВИ 31'08'2018

Ns3528(з),щодопuоu,,""iнформачii.]::r:окошторисУ-'лпроекТУкошторисУ
та потребr r,о .пЪ*iuiiзованоf .Ьur*"оосвiтнъОi ЧОУ N: 
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З а р езу: rbTa tами р озгJUIду надаемо наступну iнформачшо,

ý!дповшно до постанов; й;ЫМНi.rРЬ УsаiНИ ВiД 28.02.2002 Ns228

<про затвердження Поряпку складаншI, ро"йлу, затвердженн,I та основних

вимог дО виl(онанНя коIштОрисЪ бюджgгн"* yiiu"oB) по кожному закJIаду

скJIаДасТьсяiндивЦУшьнийкоштористапроекткоIIIТорисУоДинраЗчз
капендарниrr pil. 1цдивИча.lь_ний коцпорИ. ,rо спецiапiзованй загzuЬноосвlтнlИ

цшtолi Js29 l на 2019 piK буле сфорйов 
^уу:. 

пiсля_ прийнятгя виконавчим

органоIчI китвською *i."*оБ ъ;й, (киiвською мiською державною

адмiнiстрацrсrо) рiшенrrя ,р" ,Ь,Ёоi,:rl;:;сгу Mic,a Кисва на 2019 piK,

Бу<г ы rTep с ь кий о б лiк 
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з дйс нюеть с я

централiзооu,чообУхгалперiею.БюДжgгнийЗапитвiдповИноДоЧинноГо
законодавства (ст. з5 Бюджетного кодексу УкраiнИ, ПОСТаНОВа КабiНеГУ

MiHicTpb Уr.oаТни Nr22ч 
_ 
d-rъ.б 2.2002) .*rrадu*"," _* коДУ програмноi

класифiкuцii 
,uойаткь 411 1020 кНаДШrШ{ ЗаГШIЬНОi СеРеДНЬОi ОСВlТИ

загаlьноосвtrнiшrлt навчЕUьними закJIадами (в т,ч, u",о":1_дитячим садком,

iHTepHaToM прLI _пlколi), 
спецiалiзованими IIIколами, лiцеями, гiмназими,

колеr-iуп,rаIut.i))п 
,гобто загапъноЮ СУI![Ою по BciM заг€tJьноосвiтнiм навч€шьним

закладilNl, ii I]e окремо по по,ппй ycTaHoBi, Тобто бюджsгний запит по

спецiшriзоваtriii зliI,аJIъноо."о"ЙйЬ" }г, Zgt ,I[,арничького району на 2018 piK

не сl(Jliiдався



Вiдповiдно до п.3 ст.22 Закону УкраТни <Про доступ до публiчноi
iНфОРМаЦii> розпорядник iнформацii, який не володiе запитуваною
iНфОРмацiею, але якому за статусом або характером дiяльностi вiдомо або мае
бути вiдомо, хто нею володiе, зобов'язаний направити цей запит наJIежному
розпоряднику з одночасним повiдомленням про це запитувача.

Управлiння освiти не е власником та розпорядником запитуваноi
iнформацii в п.7 тому Ваш iнформацiйний запит вiд 31.08.2018 J\b З528 (з)
ЛИСТОМ ВiД 06.09, 2018 року J\'9 2995_ направлено наJIежному розпоряднику
iнформацii, а саме спецiалiзованiй загаJIьноосвiтнiй школi Jф291.

ЩОДатОк 1: Копiя кошторису по спецiалiзованiй загалъноосвiтнiй школi
J\b 291 .Щарницького району м. Киева на 2018 piK на 1 арк. в 1 прим.

.ЩОДаТОК 2: Копiя розрахункiв до кошторису по спецiалiзованiй
ЗаГаJIьноосвiтнiЙ школi J\'9 291 Щарницького району м. Кисва на 2018 piK на 2
арк. в 1 прим

Копiя потреби по спецiалiзованiй заг€ulьноосвiтнiй школi J\9 29]t
!арницького району м. Киева на 2018 piK на 1 арк. в 1 прим.

KpiM Того, слiд зазначити, що вiдповiдно до частини першоi та третьоi
cTaTTi 2З Закону рiшення, дii чи бездiяльностi розпорядникiв iнформацii можуть
бути оскарженi до керiвника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рiшень, дiй чи бездiяльностi розпорядникiв iшформацii до суду
ЗдiЙснюються вiдповiдно до Кодексу адмiнiстративного судочинства Украiни.

Перший заступник голови В. Лозовий
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