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ДАРНИЦЬКА РАИОННА В MICTI КИ€ВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
вух. О.Коu!uця, l l , .ц, КuiЬ, 02068, tпеъ (044) 564-90-10, mаъ/факс (044) 565-25-37
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Про розгляд iнформацiйного запиту

шановна панi ольго

!

на

виконання дор)п{еЕнrI заступника керiвника апарату виконавчого
органУ КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi лержавноi- адмiнiстрацii)
е. Ситнiченка вiд 07.09.2020 Ns 5074 (з) у ,,Щарницькiй районнiй в MicTi Киевi
державнiй адмiнiстрацii у меж€lх компетенцii розг-r,утъ вiдповiдно до вимог
Закону УкраiЪи <Про досryп до публiчноi iнформацi.i>>, далi Закон, Указу
Президента УкраiЪИ вiд 05.05.201l N9 547l20l l <Питання забезпечеЕнJI органами
виконавчоi влади достугry до публiчноi iнформацiil> Ваш iнформацiйний запит
вiд 05.09.2020 стосовно надtлншI iнформацii щодо *iлi*Ъстi технiчного
персоналу, охорони та вiльних вакансiй спецiалiзованiй загальноосвiтнiй школi
у
I-III ступенiв Ns 316 з поглибленим вивченIiям
украiЪськоi мови .Щарницького
'
району м. Киева за адресою: м. Киiв, проспект Бажана Миколи, 32-а.
За результатами розгляду надаемо iнформацiю.
l. Стосовно технiчного персонаIry та охорони вказаного навч€lльного
закJIадУ повiдомляемо, Що станом на 31.08.2020 до штатного
розпису
спецiалiзованоi загальноосвiтньоi школи I-III сryпенiв ль 316 з поглибленим
вивченням украiЪськоi мови .Щарницького району м. Киева входять TaKi посади:
- робiтник по обслуговуванню
- 1,5 ставки;
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- прибиральник с.rryжбового примiщення
- 19,5 ставки;
- сторож - 4,5 ставки;
- двiрник - 2,5 ставки.
Станом на 09.09.2020 наявнi вакансiiтехнiчного персоналу:
- прибиральник службового примiщення
- б,5 ставки;
- двiрник - 0,5 ставки.

ВодночаС iнформуемо,

що штатний розпис

спецiалiзованоi

загмьноосвiтньоi школи I-III ступенiв Ns 3lб з поглибленим вивченням
украiнськоi мови .Щарницького району м. Киева на 2O20-2O2l навчальний piK

опрацьовуеться економiчним вiддiлом управлiнtlя освiти .Щарницькоi
районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii у зв'язку з необхiднiстю
потреб
"pu*y"urrr,
певних
категорiях
вакансiй.
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KpiM того, слЦ зазначити, що вiдповiдно до частиIlи першоi та
iнформацii мож}ть
отатгi 2] Закоку рiшення, дii чи бездiяльнiсть розпорядникiв

ОскархенЕя
Оуr" о.*чр*""iЙ Kepi"""Ka розпорядНика, вищого органу або суду,
r"'d".дй""о.ri ро.пор"д,икiв iнформацii до.суду здiйсвюютьсЯ
^irдо Кодексу адмirriстративЕого судочинства Украiяи,
вiдповiдно
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З повагою

Перший заступник голови

евгенiя Сгплсовська
Налiя Нестеренко 562 62 67
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