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5бс3485f,@dоs tup. Drауdа.соm.uа

Шановна IHHo МиколаiЪно !

З повагою

Перший заступrIик голови

евгенiя Слисовська
Натал iя Скрипник 562'lб 25

У !арницькiй районнiЙ в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii у межах
наданих повноважень опрацьовано вiдповiдно до вимог Закону УкраiЪи <Про
достуП до IIублiчноi iнформацii'>>, далi - Закон. Указу Президента Украiни вiд
05.05.2011 Nq 5471201l <Питання забезпечення органами виконавчоi влади доступу
до публiчноi iнформацiil>, запит на iнформачiю Мороза егора Олеговича вiд
з1-01.2019 Ns 101-З7 (з) стосовно надання графiка пjиб"ранп" басейну гiмназii
<КиiЪська Русь>,

За результатами розгляду повiдомлясмо.
оскiльки !арницька районна в MicTi Кисвi державна адмiнiстрацiя не с

розпорядником запитуваного документу, керуючись Законом УкраiЪи <Про лост.уп
ло публiчноi iнформачiьl, направлясмо за напежнiстrо aunш nu orprru"r"
публiчноi iнформацiТ Мороза е. О. вiд 31.01.2019 лъ 101-37 (з) лля опрацювання
вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи.

KpiM того. слiд зазначити. що вiдповiдно до частини першоi та третьоТ cTaTTi
2З Закону рiшення, дiТ чи бездiяльнiсть розпорядникiв iнфЬрмачii MolKyTb бути
оскарженi до керiвника розпорядника, вищого органу ubo- 

"уду. 
Оскаряtення

рiшень, дiй чи бездiяльностi розпорядникiв iнформацli ло .уду здiйснюються
вiдповiдно до Кодексу адмiнiстративного судочинства Украiни.
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iнф рдАý3апит

Вiд:
Надiслано:
Кому:
Тема:

ýоброrо днаl

€гор <foi +rеquеst-45З6.1-ý6.З485f @dostup.pravda.com,ua >

З0 января 2О19 1.22:40
Fot r€questý at kyiv5]
lнформацiйний запит - Гiмназiя "КЯвсма Русь"

На пiдсlаsi статей 1, 13, 19, 20 3акOну УкраТни rсПро дOсryп до flуЬriiчно1 iнформацiili вiд 13 сiчня 20].1 рок} якi

надають пра8о звертатись iз запитами до розпорядникiв iнформацri цод0 надання публiчноi iнфс,рмацiТ,

прошу ýадати насryпиу iнформацiю {наýyпнi документи):
- затsерджену належним чином rрафiк прибираняя басейну riмназii "Киisсь}rа Русь" Дарýицького раЙону rl.
ки€ва,

*3 поваrою,

Мороз €rор Олеrович
+з80666669586

Це повiдомленýя було надiслане через сайт "Досryп до l1равди", призначеяня яхоrо - ýадання можпивост]

rромаýнам надсилати эапити про публiчну iнформацiю з подальшою публiкацiеrо цих залитiв та вjдловiдr,ii
на них
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Прошу надати вiдповiдь у визначений захояом TepMiH елехтронною поt}jтою.
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