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З повагою

Перший заступник голови

свгенiя Списовська
Марина Кошелсва 562-82-95

у fiарницькiй районнiй в MicTi Киевi лержавнiй адмiнiстрацii у межах наланих
повноважеlIЬ опрацьованО вiдповiднО до вимоГ Закону Украiни (Про достуII lto
публiчноi iнформацiТ>. далi - Закон, УказУ Президента УкраiЪи вiл 05.05.20ll
N,r547l20ll <Питання забезпечення органами виконавчоi влали дос.l.упу ло п\/бJ|iчноi
ilrформачiТ>. запит на iнформачiю Мороза €гора Олеговича вiд 3 l .0 l .20l 9
Ng 101-46 (з) стосовно надання копii поповерхового плану .lретього поверху liмназii
кКиiвська Русь> !арницького району м. Киева.

За резул ьтатам и розгляду повiдомлясvо.
оскiльки flарницька районна в MicTi Кисвi державна алмiнiс,граttiя ttg t

розпоряiцникОм, запитуваного документа, керуючись Закоltопt. наlIрав]Iя(,Nl() за
Ha.lleжHicTlo запит на iнформацiю Мороза С.О. вiд 31.01.2019 ль 101-46 (з) л'rя
опрацюваrlня вiдповiдно до законодавства Украiни.

KpiM того, слiд зазначити, що вiдповiдно до частини першоi та Tpe,boТ с,гагr.i 2З
Закону рiшення. лii чи бездiяльнiсть розпорядникiв iнформаllii можу,l.ь бу.ги
оскарженi до керiвника розпорядника! вищого органу або суду. Оскар)rення рiшснь.
дiй чr,l бездiяЛыrостi розпоРядникiв iнформацii до суду здiйснюсться вiдrlовiднtl лtr
Кодексу адмiнiс,гративного судочинства Украiни.
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Вiд:
Надiслано;
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,Щоброrо дня !

€гор <foi * requeSt-4535б-86bdc908@dostup.pral,da.corl1,1.1;,
30 января 2019 г. 22:29
Fоl reqUests at kyivs1
lнформацiйний запит - Гiмrlаiift''(иiвська Русь''

На пiдстаsi статеЙ 1, 13, 19, 20 3акону Украihи (Про досryп до публiчноi iнформацii,) siд 1З сiчня 2о11 ро у, яиi
надають правО звератись iз запитами до розпорядникiв iнфрмацii щодо надання публiчноi iнформацii
пр0 ц,у надати насryпну iнформацiю (насryпнi документи):
, затверджену належним чином копiр поOоверховоrо плану третьоr0 поверху гiмназii "КиiЪська Русь"
Дарнt-lцhкоlо району м. Киева

З поваrою,

lйороз €rор Олегович
+з80666669586

Прошу надати вiдповИь у 8изяачениЙ законом TepMiH електронною поtUтою,

це поsiдомлехня було надiслане чере3 сайт "досryп до Правди", призначення якоlо - надання можли8( гтl
rромадянам наАсилати зап}4ти про публiчну iхформацiю з подальшою публiкацi€ю цих запитiв та вiдлов|деЙ
на них
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