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Щ одо запиту на отримання 

публічної інформації

Ш ановна Ларисо!

м

10.2018 №

У Д арницькій районній в місті Києві держ авній адміністрації у 
наданих повноваж ень опрацьовано відповідно до вимог Закону У країни 

доступ до публічної інформації», далі -  Закон, У казу П резидента Україні 

05.05.2011 №  547/2011 «П итання забезпечення органами виконавчої влади дос 

до публічної інформації», Ваш  запит на інформацію  від 17 

3751 щодо охорони дітей у гімназії «Київська Русь».

За результатами розгляду надаємо інформацію .

Відповідно до розділу IV  пункту 1 підпункту 1) П оло 

роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасникі 

установах і закладах освіти, затвердж еного наказом М О Н  У країни від 26.12.20 
1669, керівник закладу освіти є відповідальним за створення безпечних 
освітнього процесу.

Ш татним розписом закладів освіти Дарницького району передбачено пс 

сторожів, які здійсню ю ть охорону згідно своїх посадових інструкцій. Окрім 

для забезпечення охорони та безпеки учнів та вихованців встановлено «триї 

кнопки» та камери відеоспостереж ення. Вищ езазначеним розкладом п<

ж ення про органі: 

в освітнього проц
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Батьки маю ть право створю вати батьківські громадф 

участь у заходах, спрямованих на поліпш ення організації 

зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти.
Усі питання щ одо додаткової охорони приймаю ться 

по класах (групах), а потім  на зборах голів батьківських ко 

що відображ ається у протоколах батьківських зборів, 

здійсню ється за рахунок позабю дж етних коштів.

Окрім того, слід зазначити, що відповідно до частини г 

23 Закону рішення, дії чи бездіяльність розпорядників 

оскаржені до керівника розпорядника, вищ ого органу а 

ріш ень, Д І Й  ЧТТ бездіяльності розпорядників Інформації І! 

відповідно до Колексу адміністративного судочинства У  краї]

ькі організації, Є 

освітнього процес

на батьківських зЄ 

мітетів закладу ос 

О плата цієї охо

ерш ої та третьої с 

ормації можуть 

бо суду. Оскарж 

о суду здійснюй

ш .

З повагою 

Начальник Євгенія СП И СО ВСЬКА


