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Псрший заступllик голови

евгеttiя Слисовська
Марпна l(ошелсва 562-82-95

{ирекгору гiмназii
(КиТвська Русь> .I{арни ltbKll1,1l

раЙону м. Кисва
I. БАдА€I]lЙ

Мороз C1,op Олегович
foi+request-45 3 5 5 -
баеа88 3 0 Gl.dos I up. pravcla. со пt. ucl

Шановна lHHo МиколаТвно!

У flарниuькiй раЙоннiй в Micтi ки€вi державнiй адмiнiстрацiТ ), N,le,,Kax lli1,1allIl\
повноважень опрацьовано вiдповiдно до вимOг Закону УкраТни <I lpo .,locl)ll il()
публiч}tоi iнформачii>, далi - Закон, Указу [Iрезиденr,а Украirlи Bi;r ()5.()_ý.]()| l
Nc547/20l 1 <Ilитання забезпечення органами виконавчоТ I]Jla/lll ]юсI) ll\ ,к) ll\б]iillIt()i'
iнформацii>, запит на iнформацiю Мороза Сгора ()леговича Bi,,l _] l.() l .20 l9
Ns l01-45 (з) стосовно надання копii поповерховоI.о плану друI.ого lloBepx), r,iмrrазii'
<Киiвська Русь> .Г{арничького району м, киева.

За результатами розглялу повiдомлясмо,
оскiлькИ /{арниtlька раЙонна в MicTi Киевi лержавна адмiнiс,граtliя }te (

розпорядникОм, запиlуваного докумеI{та, керуючись ЗaKotltrM. llаrправjIя(]rtо ]а
наrежtriстю запит на iнформацiю Мороза е.О. вiд 3 l .0 I .20 19 .I\fu l 0l _45 (з) ;Ulя
0tlрацювання вiдIrовiдно до законодавства Украiни.

KpiM тtlго. слiд зазначити, що вiдповiдно до часl,и}lи lIeptlloi r,а ,tре,гьоI 
c,r,a r l i 2_]

Заrсону рiшс,Ння, дii чи бездiяльнiсть розпорядникiв iнформацii ьtо;кr,гь б.t ttt
оскаржс_нi до керiвника розпорядника, вищогО органу або сулу. ()скарх(сrlttя pitllcrrl,.
:riii чи бсздiяльностi розпорядникiв iнформачii до суду злiйсilкх,r.ься Bi]tt lогri_ ltttl ,ltl
Ко2lексу адмi triстративного судочинства УкраiЪи.
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Вiд:
Надiслано:
Кому:
тема:

€гор <foi+request-45355-6aea8830@dostup"pTavda,com,ua >

ЗOянваря 2a$1.2?:28 'Й;; , ,r,,;,;,,"; 
-, 
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tОl requests at kyivs1
lнформацiйний запит - Пмназiя "кil}ёЬ\tа Ъ;е"'' '

flоброrо дня!

На пiдставi сrатеЙ l, 13, 19, 2о закОну УкраiТИ (Про досryп др Публiчноi iнформацiiл вiд 13 сiчня 2011 року, яl i

надають пра8о з8ертатись iз запиТами до розпорiдникiв iнфрмацif щодо надання публiчно1 iнформацii,

прошу надаYи насryпну iнФормацiю (настyпнi документи):
- затверджену налекним чином копiю поповерховоrо плану другоrо по8ерху riмназii '' КиТвська PYcb"

flарницьхого району м. Ки€ва

целовiдомленнябУлонадiсланечерезсайт''досryпдоПрвди'',призначенняяко'о.яаданяямо}кЛи8оСт!
rромадянамнадсилатизапитипропУблi.{НУiнформацiозподальшоюпУблiкацiсюцихзапитiвтавiдповiдеi'
на них

.з поваrою,

Мороз €гор Олеrо8ич
+380666669586

ПрошY надати siдповiдь у sизначений законом TepмiH електронною поштою,
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