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ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦtЯ

вуп- О.Коlцuця, ]1,,tl. KuiB,02068, пеъ (044) 564-90-10, mеп./факс (044) 565-25-37

E-mail: zagvid@drda.gouua, zvеrпеппjа@drdа.gоv.uа |УеЬ: darn.kielcity.gov.ua Kod €,ЩРПОУ 37З88222
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!иректору гiмназir
(Киiвська Русь>

раЙону м. Ки€ва
I. БАдАсвIЙ

ffарниttькtltю

Мороз €гор Олегович
foi+request,15 3 5 4-
9 0 5 7 аdбе (@,dos tup. pr avda. с о пt. lta

Шановна IHHo Миколаiвно!

У Дарницькiй районнiй в MicTi Кисвi державнiй адмiнiс,r,раuii у illc)tax ltit..tilllllx
повноважень опрацьовано вiдповiдно до вимог Закону Украiни <[Ipo iloc,|,\,ll ,l1()

публiчllоi iнформацii>, далi - Закон, Указу Президента Украiни вiд 05.05.2011
M547/20l1 кПитання забезпечення органами виконавчоi вJlади лост}ll\ 21tl пуб-lriчноi
iнформацii>, запит на iнформаrriю Мороза €гора Олеговича вiд З 1 .С} l .201 9
ЛЪ l01-44 (з) стосовно надання копii поповерхового плану пiдвшtьноtо tlpttMitttcllHя
гiмназiТ <Киiвська Русь> ,.Щарницького району м. Киева.

За резул ьтатами розгляду повiдомлясмо.
Оскiльки !арничька районна в MicTi Кисвi державllа адмilliсlраttiя lle r

розлорядникоп,t, запитуваного документа! керуючись Законом, направлясN,tо за
ншrеяtнiс,гю запит на iнформацiю Мороза е.О. вiд 3 1 .0 1 .20 l 9 ЛЬ 1 01 -44 (з) ,,tля
опрацюваI{ня вiдповiдно до законодавства Украiни.

KpiM того. слiд зазначити. шо вiдповiдно до частини першоТ,lа rpclboi сl u Гli ]J
Закону рiшення, дii чи бездiяльнiсть розпорядникiв iнформачiТ лrожуть б1,,r,и

ocKap;KeHi до керiвника розпорядника, вищого эргану або сулу. Оскар}кенttя pitrtr.,Hb.

.цiй чи бездiяльностi розпорядникiв iнформацii до суду здiйсllюсr,ься вiдlltlвi. ttltr _rLr

Кодексу адмiнiстративного судочинства УкраiЪи.

Додаток: Hal арк.в 1прим.

з повагоlо

Перпtий заступник голови

свгенiя Списовська
MaptrHa Кошелсва 562-82-9 5

Василь JIОЗ()ВИИ



lHфоза пит ницька РдА

Вiд:
Надiслано:
Кому:
Тема:

,Qоброrо дня |

3 по8аrою,

Мороз егор Олеrович
+з8O6б6669586

назiя "(й'iвська Русь"

€rор <foi+requeSt-45354-9057adбe@dostup.pravda,corrl,ua 
>

30 анваря 2О19 ..22:28
FОl requests at ýiv51
lнформацiйний запит - Гiм

На пiдставi статеЙ 1, 1З, 19, 2О Закону УкраТни (Про досryп до публiчноi iнформацiТ,) вiд 1З сiчня 2011 рох ,,, якi
надають праsо звертатись iз запитами до розпорядникiв iнформацa' щодо надання публiчноi iнформацii,
прошу надатИ насryпну iнфорМацiю (насryпнi дохументи}:
- затвердженУ належним чином копiю поповерховоrо плану пiдвального примiщеrня riмназii ''КиЪсьна 

' 
lcb''

ýарницькоrо раЙону м. Киееа

Прошу надати вiдповiАь у визначений законом TepMiH електронною поштою.

це повiдомлення було Rаясrане Через сайт "досryп до Правди", призначення якого - наданýя можливоl Ti
rромадянам наДсилати запитИ лро публiчну iнФормацiю З подальшоtо пубЛiкацiсю циХ запитl8 та вiдповr 1eiiна них

д8рiýrrrllд i!,lмiýiс,грýцiя

!] !. J

Дарнlлtlы;араЯiiil](а |

в liicтi KяcBi i
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