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З повагою

Перший заступник голови

евгенiя Списовська
llатмiя Скрttпник 562 '76 25

f иректору гiмназii <КиiЪська Русь>
.Щарничького, району м. Кисва
I. БАдАсвIи

/су

Мороз егор Олегович
foi+resuest-45 зб7-
9с l eb544@,dostu р.рrаvdа.соm.uа

василь Лозовий

на }lЪ- ви 

-

Шановна IHHo МиколаiЪно !

У !арничькiй районнiЙ в Micтi Киевi державнiй адмiнiстрацii у межах
наданих повноважень опрацьовано вiдповiдно до вимог Закону Украiни <Про
доступ до публiчноi iнформачiЬ>, далi - Закон, Указу Президента УкраiЪи вiд
05.05.201l J\ъ 547120l1 <<Питання забезпечення органами виконавчоi влади доступу
до публiчноТ iнформацiil>, запит на iнформаuiЮ Мороза егора Олеговича вiд
31.01.20l9 Ns l01-36 (з) стосовно надання Haкztзy про про."л."п" ypoKiB фiзичноiкультури примiщеннях великот спортивноi зали, гiмнастичноi запи, ма.поi
спортивноi з€ци, тренаr(ерного заlry гiмназiТ <Киiвська Русь> з 01.09.2018 по
30.01 .20 l9 року.

За результатами розгляду повiдомляемо.
оскiльки Дарницька районна в MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя не с

розпорядником запитуваного документу, керуючись Законом УкраiЪи <Про досr.уп
до публiчноI iнформацiЬ>, направляемо за HaJIeжHicT. запйт на отримання
публiчноТ iнформаrrii Мороза е. О. вiд З1.01.2019 Ns l01-Зб (з) для опрацювання
вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни.

KpiM того, слiд зазначити, що вiдповiдно до частини першоТ та третьоТ cTarTi
2З Закону рiшення, дiТ чи бездiяльнiсть розпорядникiв iнфЬрмашii Йожуть бути
оскарженi до керiвника розпорядника, вищого органу чбо .уду. Оскаря<ення
рiшень, дiй чи бездiяльностi розпорядникiв iнформаuiТ ло .улу здiйснtоються
вiдповiлно до Кодексу адмiнiстративного судочинства Украiни. 
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Вiд:
Надiслано:
Кому:

€rор <foi+request-45З67-9cleb544@dostup.pravda,com.ua,
30 ,нЕаря 20I9 r. 23:02
FОl requests at ýivS1
lнформацiйний запит - riмназiя "тема:

Доброrо дня!

На пiдставi сrатей 1, 13, 19, 20 3акону Украiни (про досryп до публiчноТ iнформацaa) вiд 13 сiчня 2011 ро lу, якi
надаоть пра8о зВертаrись Ь запШами др розпор8дникiв iяформзqiТ щодр надання публiчноТ irrфрмацл.
прошу нада,fи касrупну iнформацiю (насryпнi документи}:
- затвердяtениЙ належним чиноМ наказ пр проз€дення ypoKiB фзичноТ культури (спортивних заходiв) 1

ПРИМiЩеННаl ВеЛЯкОТ СПОртиВноi ами, гiмнасrичноi зали, малоj спортиsноi зали, тренажерного залу "к9 iBcbxa
Русь" flарницькОrо районч м. ки€ва по{r.наlочи з 01.09.2О18 року по 3О.О1.2019 року.

^з поваrою,

Мороз €гор Олеrович
+з80666669586

Прошу надати вiдловiдь у визначений законом TepMiH електронною поштою,

це повiдомлення було надiслане черз сайт "ýосrуп до Правди". призхачення якого - нада}лия моrии8{)стl
rромадянам наАсилати 3апити пР публiчну iнфрМацiю з подальшОю публiкацiею цих запитiв та вiдпоr iдей
на них
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