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ДАРНИЦЬКА РЛЙОННА В MICTI КИ€ВIДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

вул. О.Коutuця, ]], м. Кui|в, 02068, пел (044) 564-90-10, mеп./факс (044) 565-25-З7
Е-mаil: zagvid@drda.gouua, zverпeппja@drda,gouua l|'eb: darn.kievcity.gowua Kod €ДРПОУ 37388222
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,Щиректору
гiмназii (КиТвська Русьl>
I. БАдАсвIЙ

Мороз Сгор Олегович
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У !арницькiй районнiй в Micтi Киевi державнiй адмiнiстрацii у межах
наданих повноважень опрацьовано вiдповiдно до вимог Закону Украiни
(Про доступ до публiчноi iнформацiТ>, да,,Ii Закон, Указу Президента УкраIни
вiд 05.05.2011Ns 54712011 <<Питання забезrrечення органами виконавчоТ вJlаллl

доступу до публiчноТ iнформацiТ>, Ваш запит на iнформацiю вiд 31,01.2019
JФ 101-47(з) стосовно надання iнформацii про наявнiсть вакантних гlоса,]1

технiчних працiвникiв гiмназii <Киiвська Русь>.
За результатами розгляду нада€мо наступну iнформацiю.
Оскiльки ,Щарницька районна в MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя не с

розпорядником, запитуваного документа, керуючись Законом, направля€i\,Iо за

належнiстю запит на iнформацiю Мороза С.О. вiд 31.01.20l9 ЛЪ l01-47 (з) лля
опрацювання вiдповiдно до законодавства УкраiЪи.

KpiM того, слiд зазначити, що вiдповiдно до частини першоi та третьоТ

cTaTTi 2З Закону рiшення, дiТ чи бездiяльнiсть розпорядникiв iнформацii можуть
бути оскарженi до керiвника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рiшень, дiй чи бездiяльностi розпорядникiв iнформаuii до сулу
здiйснюються вiдповiдно до Кодексу адмiнiстративного судочинства Украiни.

.Щодаток: на 1 арк., у 1 прим.

Перший заступник голови

евгенiя Списовська 562 64 54
Свiтлана Смальчук 562 l0 67

василь Лозовии

на Nэ_ вiд _

\



iнфозапит ýарницька РДА

Вiд:
Надiслано:
Кому:
Тема:

{оброго дня!

На пiдсгавi статей 1, 1З, 19, 20 3акону Украiни (Про досryп до публiчноТ iнформацii> вiд 13 сiчня 2011 ро iу, aKi

надають праsо звертатись iз запитами до розпорядникis iнформацii цодо надання публiчно1 iнформацir

прошу надати насryпrу iнформацiю (насryпнi документи):
- затверджений належним чивом перелiк вакантних посад технiчних працiвникiв riмназaТ "КиIвська Русь

Дарницькоrо району м. Киева станом на момент вiдповiдi на цей запит.

3 поsагою,

Мороз €rор Олеrович
+з80666669586

Прошу надати вiдповiдь у визначений законом TepMiH електронною поштою

Це повiдомлення було надiслане черз сайт "ffосryп до Правди", призначехня якого - падання моклив( cTi

громадянам надсилати запити про публiчну iнформацiю з подаль,чою публiкацiею цих запитis та вiдпов деЙ
на них
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