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Про розглял iнформацiйного запиту

шановна панi Юлiс!

У,Ц.арничькiйрайоннiйВмiстiКиевiдержавнiйадмiнiстрацiiУмежах
компетенцi1, розглянуто вiдповiдно до вимог Закону Украiни (Про доступ до

публiчноТ iнформацiii> далi - Закон, Указу Президента Украiни вiд 05,05,201l

Jф 54712011 uПи.ан"" забезпечення органами виконавчоi влади доступу до

публiчноi iнформачiЬ, Ваш iнфЬрмачiйний запит вiд 07,09,2020

(вх. Nч l01-20i (з)) стосовно надання iнформацiТ щодо _ремонтних робiт у

кабiнетi Ns l -306 спецiалiзованоi загальЕоосвiтньоi школи I-III ступенiв Nч З 14

зпоглиблениМвивченнJIМiноземноiмови}IавУлицiКняжийЗатон,7-д,про
що повiдомляемо.

Програмою економiчного i соцiального розвитку м, Киева на 2018 -2020

ро*" no гЙузi <OcBiTD) на 2020 piK для спецiаJIiзованоТ загЕIльноосвiтньоi

школи I-1II ступенiв Ns 314 з погпибленим вивченЕям iноземноi мови не були

передбаченi urдua*" на проведення капiтчшьЕого ремонту примiтJIень,

За iнформацiею спЁцiалiзованоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв

Ns3l4зпоглибленимВиВчеIiЕJIмiноземноiмовпв2О2О-202|навчальIlомУроцi
мало мiсце збiльшення мережi перших класiв, Дя цього було вивiльнено на 3-

му поверсi l-го блоку кабiнет N9 1-306 пiд 1-е кJIас, в якому за допомогою

"Ьпод*Ь.о 
обслуговуючого персонаJIу виконано косметичний ремо]{]

(пофарбовано стiни, дверi, пiдвiконня) н€IявItими в школi матерlалами, якl

ранiше придбано за бюджетIri кошти,
у кабiнет було надано таке майно, яке перебувае на. балансi школи: 2

шафи книжко"i дi" "rrr"* 
(частина стiнки 5_ти секцiйноi iHB. Nsl016з0079);

стiл однотумоой iHB. lTstOoztoBs; стiлець дJUl вчитеJи iHB. Nsl1l360301;

3 ;;;;;;;ь"iй iru. Ngl1l370324 _ 37 шт та стiльчики для учнiв iHB.

ýl Ns11137032; 2 дошки класних iHB. Nq101631093 та Ns ll37008; 1 дошка

В i;;;;;; ir".lTntot+oo078; 1 проектор мультимедiйний iHB, N1014200l6;

О 1 ламiнатор iHB. ]фlllз7оз24 та-плiвка для ламiнування, 1 ноутбук iHB,

}ф1014s005s;IБФПiзапаснийкарlридждонього'всiнаочнiматерiаrrи,якi
отримано до l вересня 2020 року,

вlд
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KpiM того, слiд зазначити, що вiдповiдно до частини першоi та TpeTboi
статгi 23 Закону рiшення, дii чи дiяльнiсть розпорядникiв iнформацii можуть
бути оскарженi до керiвника розпорядника, вищого органу або сулу.
Оскарження рiшень, дiй чи бездiяльностi розпорядникiв iнформацii до суду
здiйснюеться вiдповiдно до Кодексу адмiнiстративIrого судочинства Украiни.
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