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Шановний Михайле! 

Департамент освіти Харківської міської ради спільно з Адміністрацією 

Московського району Харківської міської ради на Ваш запит на інформацію з 

проханням надати дані та копії документів щодо фінансування комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 292 Харківської 

міської ради» інформує, що протягом двох тижнів з дня відправки Вам рахунку 

до Департаменту освіти не надійшло підтвердження оплати вартості фактичних 

витрат на копіювання або друк документів, зазначених у запиті на інформацію. 

Згідно з пунктом 3 ч. 1 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» (далі - Закон), рішенням виконавчого комітету Харківської міської 

ради від 28.09.2011 № 683, з урахуванням ст. 21 Закону розпорядник інформації 

має право відмовити в задоволенні запиту у випадку, якщо особою, яка подала 

запит на інформацію, не оплачені фактичні витрати, пов'язані з копіюванням 

або друком. 
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Відповідальною особою про розгляд запиту, поданого в порядку, 
визначеному Законом, у Департаменті освіти Харківської міської ради 
є начальник загального відділу Закіпний Микола Миколайович. 

На виконання вимог ч. 4 ст. 22 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» роз'яснюємо, що рішення, дії чи бездіяльність 
розпорядника інформації можуть бути оскаржені керівнику розпорядника, 
у вищестоящий орган або в суд. 

Згідно з ч. З ст. 23 цього Закону оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності розпорядника інформації до суду здійснюється відповідно 
до Кодексу адміністративного судочинства України. 

З повагою, 
Начальник загального відділу, 
відповідальний за організацію роботи 
щодо забезпечення доступу 
до публічної інформації М.М. ЗАКІПНИЙ 
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