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Доброго дня! 
 

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

Доброго дня! 
 

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до 
розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати 
наступну інформацію (наступні документи):  
1. Копію «Кошторису» НВК №293 Деснянського району, м.Києва , навчального 2017-
2018р. для забезпечення функціонування закладу. В ньому розписати:  
- які кошти виділяли для забезпечення функціонування закладу протягом 
навчального 2017-2018 року;  
-скільки було виділено коштів на капітальний ремонт; частковий ремонт ( 
покрівлі, класів, підлоги, замін старих вікон і т.д., розписати всі ремонтні 
роботи які були проведені) в 2017 - 2018 роках. 
 

2. Копію «Розрахунку до кошторису» ( в ньому детально розписані напрямки 
видатків) НВК № 293 Деснянського району м. Києва навчального 2017-2018р. 
 

3. Копію «Бюджетного запиту» НВК № 293 Деснянського району м. Києва з 
розрахунками протягом навчального 2017-2018р за підписом керівника закладу. 
 

4. Копію «Кошторису» НВК № 293 Деснянського району м. Києва на навчальний 2018-
2019 р. для забезпечення функціонування закладу. В ньому розписати:  
- які кошти планується виділити для забезпечення функціонування закладу протягом 
навчального року);  
- скільки вже було виділено коштів на капітальний ремонт, частковий ремонт ( 
покрівлі, класів, підлоги, замін старих вікон, сайдінгу і т.д.) в 2018 - 2019 
роках.  
- розписати всі ремонтні роботи які планують провести в 2018 - 2019 роках. 
 

5. Копію «Бюджетного запиту» з розрахунками НВК № 293 Деснянського району м. 
Києва на 2018-2019 навчального року за підписом керівника закладу. 
 

6. Які суми були направлені на НВК № 293 Деснянського району м. Києва у 2017-18 
навчальних роках, на що конкретно ці суми були витрачені, що відремонтовано, що 
закуплено і т.д. 
 

7. Які видатки будуть направлені на НВК № 293 Деснянського району м. Києва в 
2018-19 навчальних роках? 
 

8.  Роз'яснити чи повинен технічний персонал здійснювати прибирання класів 
молодшої та середньої школи та що саме входить в їх обов`язки. А також прошу 
роз'яснити чи повинен технічний персонал здійснювати поклейку вiкон у коридорах 
лiцею, чi це повиннi робити батькi у свiй вiльний час i за свої кошти. 
 

Прошу надіслати у чіткому та розбірливому форматі. Прошу зауважити, що мiй 
попереднiй запит було перенаправлено до Деснянської районної aдмiнiстрацiї в 
місті Києві для подальшого опрацювання в установленому законом порядку - я так і 
не отримала відповіді. Прошу прийняти міри стосоно надання мені інформації 
перерахованої вище. 
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У разі ненадання або надання неповної інформації, вимушена буду оскаржувати 
бездіяльність розпорядника відповідно до статті 23 ЗУ «Про доступ до публічної 
інформації» до керівника розпорядника, вищого органу, суду або Омбудсмана 
 

З повагою, 
 

Виктория 
 

  Прошу надати відповідь у визначений законом термін електронною поштою. 
foi+request-42382-xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx  

 

------------------------------------------------------------------- 

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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