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Шановний Борисе!

Управлінням освіти Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації у межах надан::іх повноважень опрацьовано відповідно до
вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», далі - Закон,
Указу Президента України від С5.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення
органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» Ваш запит від
26.08.2019 стосовно укладених договорів на обслуговування гімназії
‘Київська Русь” на вул. Гмирі, 2-в.
За результатами розгляду надаємо наступну інформацію.
Бухгалтерський облік в гімназії “Київська Русь” забезпечує
централізована бухгалтерія управління освіти. Тендерні процедури на
закупівлю товарів і послуг проводяться на всі заклади освіти однією
процедурою за винятком окремих разових договорів на проведення аварійних
робіт.
В 2019 році управління^ освіти на обслуговування вищезазначеної
гімназії укладено договори:
технічного
1. Договір № 28 від 21.02.2019 року “Послуги
обслуговування сантехнічного обладнання і мереж”;
2. договір № 30 від 21.01.2019 року “Послуги з технічного
обслуговування внутрішніх електромереж
3. договір № 41 від 28.0 .2019 року “Послуги з підготовки закладів
освіти Дарницького р; йону м. Києва до осінньо-зимового сезону
2019-2020 років з отриманням актів готовності до опалювального
сезону’
4. договір № 56 від 29.01 2019 року “Послуги підключення до мереж
Інтернет”;
5. договір № 46 від 30.01.2019 року “Послуги з технічного
обслуговування систем ВИНТЄЛЯЦ11

6. договір № 92 від 11 .С2.2019 року “Послуги з обслуговування кнопки
тривожного оповіщення’
7. договір № 11605/2/173 від 20.02.2019 року “Послуги з ремонту та
заміни дозуючого обладнання басейну”;
8. договір № 467 від 22.05.2019 року “Поточний ремонт харчованих
котлів”;
9. договір № 93 від 05.С2.2019 року “Послуги з організації шкільного
харчування”;
10. договір № 637 від 17.07.2019 року “Послуги по виконанню замірів
опору в закладах
та установах освіти Дарницького району
м. Києва”;
11. договір № 725 від 15.38.2019 року “Послуги з ремонту і технічного
обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних
приладів” (Послуги
ремонту, технічному обслуговуванню та
спостереженню за протипожежним обладнанням і послуги з
встановлення
пристроїв
зв’язку
з
пультом
пожежного
спостереження в закладах загальної середньої освіти Дарницького
району м. Києва);
12. договір № 257 від 28.03.2019 року “Послуги з поточного ремонту та
повірки засобів вимірювальної техніки”;
13. договір № 1.91 від 11.03.2019 року “Послуги із санітарно-гігієнічної
обробки приміщень” ( послуги дератизації та дезінфекції для
закладів освіти Дарницького району м. Києва);
14. договір № 249 від 25.(в .2019 року “Послуги по хімічній промивці
теплообмінників в закладах освіти Дарницького району м. Києва”;
15. договір № 259 від 27.03.2019 року “Послуги з проведення
лабораторних досліджень води басейну'
Крім того, слід зазначити, що відповідно до частини першої та третьої
статті 23 Закону рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації
можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду
здійснюються відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
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