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Шановний пане Борисе!

В управлінні освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 
опрацьовано, відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної 
Інформації» далі -  Закон, Указу Президента України від 05.05.2011 .№ 547/2011 
«Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної 
інформації», Ваш запит на інформацію, який надійшов 06.11.2019 стосовно 
надання копій документів, які стосуються функціонування ДЮСШ «Дарниця».

За результатами розгляду інформуємо.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
запит на інформацію -  це прохання особи до розпорядника інформації надати 
публічну Інформацію, що знаходиться у його володінні.

Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації є 
розпорядником тієї інформації, яка створена або отримана в процесі здійснення 
нею своїх повноважень та яка перебуває у її володінні.

Доп.1.
Виконання обов’язків директора ДЮСШ «Дарниця» було покладено на 

заступника директора з навчально-тренувальної роботи ДЮСШ «Дарниця» 
Ткаченка Є.В. наказом управління освіти від 10.09.2018 №211-к (копія наказу 
додається).

До п. 7.
Відповідно до п.3.1. Статуту, затвердженого розпорядженням Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації від 28.11.2016 №770, ДЮСШ 
«Дарниця» працює за річним планом роботи, погодженим управлінням освіти. 
Копія плану роботи ДЮСШ «Дарниця» на 2019-2020 навчальний рік додається.
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Управління освіти не є розпорядником інформації, що вказана у інших 
пунктах Вашого запиту. Тому Ваш запит направлено належному розпоряднику 
інформації - ДЮСШ «Дарниця.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до частин першої та третьої статті 23 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи 
бездіяльності розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника 
розпорядника, вищого органу або суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу 
адміністративного судочинства України.

Додатки на___ арк. в одному екземплярі.

З повагою

Начальник Євгенія СПИСОВСЬКА

Анжела Река 5627624


