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Шановна IHHo Миколаiвно!

у Дарницькiй районнiй в MicTi киевi державнiй адмiнiстрацii у межах наданих
повнов i(ень опрацьовано вiдповiдно до вимог Закону Украiни (про доступ до
публiчнот iнформачii>, лалi Закон, УказУ Президента Украiни вiд 05.05,20l l
N9 547120l1 <<ПитаннЯ забезпечення органами виконавчоi влади доступу до публiчноi
iнформацiТ>, запит на iнформаuiю Мороза егора олегоur.ru uiд З 1.0l .20l9
}Ф 101-35(з) стосовно надання розпорядчого документу, який надае дозвiл на
вiдновлення занять та iнших заходiв у примiщеннях великоi спортивноi зали,
гiмнастичноi зали, малоi спортивноi зали, тренажерного заJIу гiмназiТ <IiиrЪська Русь>
пiсля попередньоi заборони згiдно з висновками ГУ <flержпродспоживслужби> вiд
20l 5 року.

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

розпорядникОм запитуваноГо документу, керуIочись Законом УкраiЪи <Про доступ до
публiчноi iнформачiТ>, направляемо за нмежнiстю запит на оlримання публiчноТ
iнформаuii Мороза С. О. вiд з1.01.2019 }Ф 101-35(з) дп" опрчцro"uння вiдповiдно до
ч и нного законодавства Украiни.

kpiM того, слiд зазначити, що вiдповiдно до частини першоi та третьоi статri 23
Закону рiшення, дii чи бездiяльнiсть розпорядникiв iнформацii можуть бути
ocKaprrte_Hi цо керiвника розпорядника, вищого органу або сулу. О"парж"ння рiшень,
дiй чи бездiяльностi розпорядникiв iнформачiт до суду здiйснюlотося вiдповiдно до
Кодексу адмiнiс,тративного судочинства Украiни.
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€гор <foi+ request-45358-7abOaf4d@dOstup.pravcla..om.ua >

30 янзаря 2019 г, 23:07

FOl requeýý at kуiч51

iнформацiйний запиr - Гiмна]iя

ýоброrо дняl

На пiдсrаsi сrатей 1, 13, 19' z0 3акону Ухра'i8и (про досгуп дО публiчноi iнфорМацiТ, вiД 13 сiч}iя 2011 рок\,, якi

ýадають право з8ертаlись iЗ запи€ми до розпорядхикis iнформаqi' цояо ýадання лублiчноi iвфорt*ацiI,

проirу надати наступ ну iнформацiю (HacryýHi доriуме нти } :

- затверджений налеý{ним чияом розпорядчий докумеýт, який нада€ дозsiл на 8iдновлення на8чальних.

позана8чальних, додаткоsих занrть та iячrих захоДis у примiщеннrх велиRоТ спортиsнOi зали, гiмнасrич но

зали, малоi спортивноТ зали, TBeHax.(epнolo залY riмназii "Хиjвська Русь" Дарницького району м. Кисва пiс rя

,ýлопередньоi заýорони зriднý з аисно8ками Дерri(прOýспO)r(и8слУжби {количrня caHiтapнo епiдемiологiчь;
,лужбаi вiд 2015 роху,

З поваrою,

Мороз €гOр 0легович
+380666669586

Прошу надам вiдпо8Иь у 8изначений заttонOм,spMiH sлехтронноý поштою

ýе повiдомлеяяя було надiслане черзз сайт "ýocryn до Правди", прrзначен}Jя якоl0 - надання мОкЛи8t]{ 1l

lромаýя!tам наДси.лати запитИ пр публiчну iнформацiю З подальшою пубЛlкацiсlо цих запитi8 та вiдпоsi,,|еii

ва них
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