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Шановlrа lHHo Микола'iвно!

У.I]арнlлцькiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацiТ у Mejкax llалаll}I\
повtIоважснь опрацьовано вiдповiдно до вимог Закону УкраТни (Про JlOсl,),п .rK)

llублiчноi iнформацii>, лалi Закон, Указу Президента Украiни вiд 05.0_5.20l l

N9547/20ll <<Пиr,ання забезпечення органами виконавчоi влали llосгуtlу ,lo rlyбJlitlнoT
irrформацii>. залит на iнформачiю Мороза егора Олеговича вiд 3 l .() l .2() l 9

М l01-48 (з) стосовно надання копii поповерхового плану четвертоl,о Iloвcpx), t,iпtназii
<Киiвська Русь> flарницького району м. Киева.

За рсзультатами розгляду повiдомлясмо.
Оскiльки {арницька районна в MicTi Киевi державна a.liu iнiс,l,раltiя ttc r

розпорядником, запитуваного документа, керуючись Законом. наIlраl].:lя( \Io ]il
на,rежнiстк,l запит на iнформачiю Мороза €.О. вiд З1.01.2019 Nl l01-4lt (l) д-tя

опрацювання вiдповiдно до законодавства Украiни.
KpiM ,гого, слiд зазначити, що вiдповiдно до частини першоТ та т,регьоi c,ta-ni 2З

Закону рiшення, дii чи бездiяльнiс,гь розпорядникiв iнформаrtiТ мtlжу,гr, бут и

оскарженi до керiвника розпорядника, вищого органу або суду. Оскарження рiшенr,.
дil"r чlr бездiяльностi розпорядникiв iнформачii до суду здiйснюс,1,1,ся вiдповi,tttо;кr
Кодексу адмiнiстративного судочинства Украiни.

Додаток: на l арк. в l прим.
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тема:

crop <rФi i requeýt-45з57-gýiufgdd@dostup,pravcla.com,ua>
30 янsаря ?019 r. ?2:?9
FOl requesý at kyivS'l
|нформацiйняй запит - Гiмназiя "

Доброго лняl

Н} яiдпаýi сrаrеЙ 1. 1З, 19, 2О 3ахонУ Украi:ни {Про дОсryп до пФлiчяОТ iвформацiill вiд 13 сiчня 2011 рокv, яl l

надаютЬ праsо з8ертатиtЬ iз запитами д0 РозпоряАникiв 
'HфOPMarrii 

цбдб наАанýя публiчноI iнфор$'цil,

проrllу надати наступну iхформацiо {настyпнi 8окументи}:
- ]атsерджеýу нале}кним чиýом кOýiю fiоflоверяовоrо ппанY qетвертаlо поверху i,],иназiТ "К1,lisсьýа Рraý''

ýарницьхоrо районy м. Киева

,*J по8аrоlо,

МOроз €rор Опеrо8ич
+ 380666669ý86

Гlроulу надати вiдповiдь у визначениЙ законом TepMiH електроиною пOurто}о

Це пс,8iлOйлехня було надiслане через сайт "ýосryп д,о Праsди", призýачення якOго - ýадання можливl]стi

rрOмадяяам наДсилати запитИ лро публiчну iнформацiý З подальшоý пубЛiкацiею цих запитiв та вiдповiдеi:

t]it них
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