
nt

УКРАЇНА

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

гфш. Пфелюги, 97, м. Київ, 03115, гтл. (044)424-30-06, факс (Ш ) 424-34-16, 
Е-таіІ: docjräa@kmda.gov.m Код ̂ ДРПОУ37395418

‘М о  І АоАфо-ео:̂ '
на № від

Юлія
e-mail: foi + request-58279-2b81cacd 
@dostup.pravda.com.ua

Про надання відповіді 
на інформаційний запит

У Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації 
відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
розглянуто Ваш інформаційний запит від 09.01.2020 (наш вхід. № 107-2 (з) від 
10.01.2020) та повідомляємо.

Фінансування на встановлення автоматизованої системи інформування 
клієнтів «Школа», куди входять турнікети, у закладі загальної середньої освіти 
№ 196 було проведено благодійним фондом «Світодар» .

До пункту 1, 2, З, 4: копії документів на встановлення автоматизованої 
системи інформування клієнтів «Школа» у закладі загальної середньої освіти 
№ 196 надаємо в додатку.

До пункту 5 : фінансування з державного бюджету на спортивний інвентар 
було проведене у 2016 році, а весь інвентар постачався ТОВ «Компанія НВІ 
ГРУП» у 2017 році.

Загальна вартість спортивного інвентаря отриманого закладом загальної 
середньої освіти № 196 становить 66631,64 грн, а не 66956,00 грн, розширений 
список спортивного інвентаря надаємо в додатку.

До пункту 6: копії документів, ш;о підтверджують якість та безпечність 
^  спортивного інвентаря (сертифікати відповідності якості продукції, санітарно- 
іл  гігієнічні висновки тош;о) надаємо в додатку.
^  До пункту 7: копії видаткових накладних спортивного інвентаря з 

поіменним списком та підписами матеріально-відповідальних осіб про



прийняття спортивного інвентаря на баланс закладу загальної середньої освіти 
№ 196 надаємо в додатку.

Додатки: 1. Робочий проект на автоматизовану систему інформування клієнтів 
«Школа» на 22 арк. в 1 прим.;
2. Експертна оцінка окремого розділу проекту на 1 арк. в 1 прим.;
3. Ліцензійний договір № 3/КВ-13/АСІК на 9 арк. в 1 прим.;
4. Договір № 2-п/І/ІЗ поставки обладнання на 7 арк. в 1 прим.;
5. Договір поставки № 22 на 4 арк. в 1 прим.;
6. Перелік спортивного інвентарю поіменно отриманий закладом загальної 
середньої освіти № 196 у 2016 році на 1 арк. в 1 прим.;
7. Копія технічної та якісної характеристики на закупівлю: ДК 016:2010 код 
32.30.1 «Вироби спортивні», (за кодом CPV за ДК 021:2015 -  37400000-2 
«Спортивні товари та інвентар», надану ТОВ «Компанія НВІ ГРУП» на 2 арк. в 
1 прим.;
8. Пояснення щодо надання/ненадання у складі тендерної пропозиції документів 
(копій документів), що підтверджують якість та безпеку товарів надану ТОВ 
«Компанія НВІ ГРУП» на 1 арк. в 1 прим.;
9. Копія висновку санітарно-епідеміологічної експертизи від 12.03.2015 
№ 05.03.02-03/9896 на 2 арк. в 1 прим.;
10. Копія висновку санітарно-епідеміологічної експертизи від 14.03.2016 
№ 05.03.02-03/7938 на 2 арк. в 1 прим.;
11. Копія додатку до висновку санітарно-епідеміологічної експертизи від 
14.03.2016 № 05.03.02-03/7938 на 1 арк. в 1 прим.;
12. Копія сертифіката відповідності обладнання для активних занять на 
відкритому повітрі-спортивне обладнання з додатками, виданого Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі України та зареєстрованого в Реєстрі за 
№ UA1.177.0031680-16 на 5 арк. в 1 прим.;
13. Копія видаткової накладної № РН-000275/29 з підписом матеріально- 
відповідальних осіб про прийняття спортивного інвентарю на баланс закладу 
загальної середньої освіти № 196 на 1 арк. в 1 прим.;
14. Копія видаткової накладної № РН-000275/49 з підписом матеріально- 
відповідальних осіб про прийняття спортивного інвентарю на баланс закладу 
загальної середньої освіти № 196 на 1 аш, в 1 прим.
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