
УКРАЇНА
ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
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'.Ґґ'ґУ/М
на №__________від______________

Директорові гімназії № 237 
Зданевич Оксані Григорівні 
вул. Архітектора Вербицького, 28-Г 
м. Київ, 02121
яут23 7(a),ukr. net

Шановна Оксано Григорівно!

Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації направляє Вам за належністю інформаційний запит від 12.11.2018 
року для надання інформації щодо прибирання у гімназії № 237 по вулиці 
Архітектора Вербицького 28-Г для розгляду пунктів 3 , 5 ,7  відповідно у строки, 
визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

Начальник J J M y  Євгенія СПИСОВСЬКА

Марина Малиновська 5626267

mailto:xxxxxxx@xxx.xxx


Інформаційний запит - Фінансування та потреби гімназії № 237

uo-drda@ukr.net

Yuliya < fo inequGS:t-4227{6 -acce522e@ dost... сьогодні, 10: 1-і

Кому: ТОЇ requests а і Дарницьке районне у... <uo-drda@ukr.nel>

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року’* які надаютБ':право 
звертатись- із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні 
документи):

1. Копію інформації, подання, заяви, потреби, бюджетного запиту або будь-який інший запит директора гімназії № 237 м, Києва з 
підписом керівника закладу.

2. Повний перелік потреб (товари, роботи, особливо - канцелярія, тощо) гімназії № 237, що були надані адміністрацією закладу у 
Дарницьке РУО у період з 01 червня 2018 р. на поточну дату із підписами відповідальних осіб.

!!Іо стосується канцелярского обладнання - будь ласка, з розрахунком норм на учня / вчителя.

ІV3. Інформацію про посадові обов'язки прибиральників у гімназії ІІ! 237, м.Київ, зокрема, щодо прибирання класних кімнат молодшої школи 
; саме: чи входить в обов'язки прибирання меблів (парт та шаф), підвіконня, віконних рам і скла, раковини, вологе прибирання і т.д.,
: як часто відбувається генеральне прибирання класних кімнат?

4. Прошу надати Штатний розклад спеціалізованої гімназії Н* 237.

/
5. Прошу надати посадову інструкцію прибиральника спеціалізованої гімназії № 237

6. Прошу надати інформацію по кількості прибиральників, необхідних для спеціалізованої гімназії № 237

\/?. Прошу надати інформацію по запитанню: чи повністю укомплектований штат прибиральниць спеціалізованої гімназії № 237

•8. Прошу надати інформацію чи було звернення керівника закладу щодо збільшення штату або включення нових штатних одиниць ,
прибиральників на період 2018 - 2019р

З повабою,

Yuliya

Прошу надати відповідь у визначений законом термін електронною поштою.

Це повідомлення було надіслане через сайт "Доступ до Правди", призначення якого - надання можливості громадянам надсилати запити про 
публічну інформацію з подальшою публікацією цих запитів та відповідей на них
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