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у Дарницькiй районнiй в MicTi Кисвi державнiй адмiнiстрацii у меж
наданих повноважень опрацьовано вiдповiдно до вимог Закону УкраТнр
кПро доступ до публiчноi iнформацii>, далi Закон, Указу Президента УкраТнЙ
вiд 05.05.20l l N9 5471201 1 <Питання забезпечення органами виконавчоi владд
доступу до публiчноi iнформацii>, Ваш запит на iнформацiю вiд З1.01.2019
Л! 101-40(з) стосовно надання iнформацii про HarIBHicTb вакантних посф
педагогiчних працiвникiв гiмназii (Киiвська PycbD.

За результатами розгляду надаемо наступну iнформацiю.
Оскiльки flарницька районна в MicTi Кисвi державна адмiнiстрацiя не с

розпорядником, запитуваного документа, керуючись Законом, направлясN{о зЬ
н:rлежнiстю запит на iнформацiю Мороза С.О. вiд 31.01.2019 N9 l01-40 (з) ллл
опрацювання вiдповiдно до законодавства Украiни.

KpiM того. слiд зазначити, шо вiдповiдно до частини першоi та третьli
cTaTTi 23 Закону рiшення, дiТ чи бездiяльнiсть розлорядникiв iнформаuiТ можуiъ
бути оскарженi до керiвника розпорядника, вищого органу або су
Оскарження рiшень, дiй чи бездiяльностi розпорядникiв iнформацii до су
здiйснюються вiдповiдно до Кодексу адмiнiстративного судочинства Украiни.

Щодаток: на*1 арк., у l прим.

Перший заступник голови
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евгенiя Списовська 562 64 54
Свiтлана Смальчук 562 l0 67
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iнфозапит ýарни цька РýА

Вiд:
Надi€лэно:
Кому:
Тема:
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30 января z0]9 ,. 22:31
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На пiдставi статей 1, 1З, 19, 20 3аконУ Украiни (Про дОсryп до публiчнОi iнформацiПl'вiд 13 сiчня 201], ро.{у, яхi
надають пра8о 38ертаrись iЗ 3апитами до роЗпорядникiВ iнФормацiТ цодо надання публiчноТ iнформацii,
прощу надати насryпну iнформацiю (пасrупнi документи);
- затверджений належним чином перелiк вакантних посад педа.a:iчних працiвникiв гiмназiт ''китsська Р lь'
ýарницького раЙону м- Ки€ва craHoM на момент вИповiдi на цеЙ запит,

З поваrою,

Мороз €rор 0легович
+38066б669586

Прошу надати вiдповiдь у визначений законом TepмiH електронною поштоlо

це повiдомлення бi7ло надiслане через сайт "ýосryп д0 Правди", призначення яхого - надаяня можливо:ri
громадянам наДснлатй запим пРо публiчну iнФормацiю з подальшою публiкацiею tlих запитiв та вiдповi,lеЙ
на них
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