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ДАРНИЦЬКА РЛЙОННА В MICTI КИ€ВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРЛЦlЯ
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Щиректору гiмназii <КиiЪська Русь>

!арничького райоLry м. Кисва
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IIlaHoBHa IHHo МиколаlЪно !

У !арничькiй районнiй в MicTi Киевi державнiй алмiнiстрацii у межах
наданих повноваl(ень опрацьовано вiдповiдно до вимог Закону Украiни кпро
доступ до публiчноТ iнформачii>, далi - Закон, Указу Президента УкраiЪи вiд
05.05.201 l Ns 5471201 1 <Питання забезпечення органами виконавчоТ влади доступу
до публiчноi iнформачii'>>, заrrит на iнформацiю Мороза €гора Олеговича вiд
З1.01.20l9 Nч 101-31(з) стосовно надання тижневого графiку харчування школярiв

у примiщеннi iдальнi гiмназii <Киiвська Русь>.
За результатами розгляду повiдомля€мо.
Оскiльки .Щарниuька районна в MicTi Киевi лержавна адмiнiстрацiя не с

розпорядником запитуваного документу, керуючись Законом УкраiЪи (Про досryп
до публiчноi iнформаuiЬ>, направляемо за належнiстю запит на отримання
публiчноi iнформаuiТ Мороза С. О. вiд З1.01.2019 JФ 101-31(з) для опрацювання
вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.

KpiM того, слiд зазначити, що вiдповiдно до частини першоi та третьоi cTaTTi

2З Закону рiшення, дii чи бездiяльнiсть розпорядникiв iнформачii можуть бути
оскарженi до керiвника розпорядника, вищого органу або сулу. Оскарrкення

рiшень, дiй чи бездiяльностi розпорядникiв iнформаuiТ до суду здiйснюються
вiдповiдно ло Кодексу адмiнiстративного судочинства УкраiЪи.
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iнфозапиr Дарницька РДА

ýоброго дня l

€гор <loi*request-45З72-9c52208c@doslup.pravda.ccl,il.ua >

З0 января 2019 r.23:27
FOt rgqgeslý at kyivs]
lнформаqiйний запит - Гiмназlя Киiвсьltа Русь'

,

На пiдста8i стsтей 1, 13, 19, 20 ]а8ону Укра'iни кПрдосryпдо публiчноi iнФормацiill giд 1З сiqýя 2011 p0it}-, .i{i

надаlоть право звертатись iз запитамя до розпёрядникiв iнфрмаýi щодо надавнп лублiчно; iнФормацia
прOцу надати наггулну iяформацiю {HacTynHi докумен:и }:
, ЗаТВеРД;iениЙ належним чином тижневиЙ rрафiк харчування шнолярiв у примiценнi iдальнl riмназil
"ХиiЪська Русь'ýарницького райOну м, Киева у перiод з 08.01.2019 року по 18.01.2019 роху,

3 по8агоý"

Мороз Сrsр Олеrоýич
+380666669586

ПрOшY ýадати giАпоgiдь у sизначеяиЙ эаконом TepMiH елеNтронною поштою,

l"{e повýомлення було хадiслане через сайт "ýостУп до Правди", призначення якоlо - надання мо)хl}ив{l11
rромадянам хаДсилати 3апит!{ 

'rpo 
публiqýу iнФормацiý з подальltою публiкацiекr цих запитlв та вiдtlовlд:й

на ких
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