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У flарницькiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii } ý,lextax llal(all,"t\

tIовноважень опрацьовано вiдповiдно до вимог Закону Украiliи (llpo дос1уп jl()

публiчноi iнформачii>, далi - закон, указу [Iрезидента украiни Birr 05,()5.20 ll
J\9547/201 1 <<ПитаннЯ забезпеченнЯ органамИ виконавчоi влади досryпу /(о пубjl iчllоJ

iнформаrtiТ>, запит на iнформаuiю Мороза егора Олеt,овича вiд 31.01,20l9
Nч l01-42 (з) стосовно надання копiТ поповерхового плану техlliчногO t|ри\4iUtснllя

(п'ятого поверху) гiмназii <Киiвська Русь) !арницького району м. Кисва.
За ре,lультатами розгляду повiдомлясмо.
Оскiльки .Щарницька районна в MicTi Кисвi державна адмilliстрацiя Ile е

розпорядником, запитуваного документа, керуючись Законом. направля(]мо за

наJlежнiстю запит на iнформачiю Мороза С.О. вiд 3 1 .01 .2019 N9 l 0 l -42 (з) л:tя

оIlраlIювання вiдповiдно до законодавства УкраiIIи.
KpiM того. слiд зазначитИ. шо вiдповiдНо до частини перlllоi ta греlьrэi clltri

23 Закоrrу рiшення, дii чи бездiяльнiсть розпорядникiв iнформачii MoiKy t,b б1,,r и

ocкapx(eнi до керiвника розпорядника, вищого сргану або сулу. Оскархiсння pilrlcHt,.

дiй чl.r бездiя.lrьностi розпорядникiв iнформачii до суду здiйснк)с,гься вiдповi;ltt<r 1ll

Кодекс1, алмiнiстративного судочинства Украiни.

flодаток: на l арк.в 1прим.

Псрший заступник голови

свгеttiя Списовська
Марина Кошелсва 562-82-9 5
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Вiд:
Надiслано:
Кому:
Тема:

.Щоброго дня !

^\4ороз €rор Олегович
+380666669586

"Ки'iвська Русь"
tводства 

|

lrоштýк_, i

ька Р

€гор <foi+ request-45352-4b7cbfac@dostup.pravda.com.ua >

30 января 2О19 l. z2:,zб
FОl requests at kyiv51
lнформацiйний запит - Гiмназiя

3/ ()/i.,
На пiдсгавi сrатей L, 7З, 79,20 3акОну УкраТнИ (про досryп дО публiчноi iнФормацiТ)) вiд 13 сiчня 2011 року, якi
надають право звертатись iз запитами до розлорядникiв iнформацii щодо надання публiчноi
- затверджену належним чином копiю поповерховоrо плану технiчного примiщення (п'ятого поверху) гiмназп
"КиТвська Русь" Дарницькоrо району м. Киева

3 пова гою,

Прощу надати вiдповiдь у визначений законом TepMiH електронною поштою.

це повiдомлення було надiслане через сайт "досryп до Правди", призначення якого - надання мо)lииgостi
громадянам надсилати запити про публiчну iнформацiю з подальшою публiкацi€ю цих запитiв та вiдповiдей
на них

.Щарllицька раt-lонпа
в MicTi кисвi

державна адмiнiстр8цiя
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