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У Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації 
відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
розглянуто Ваш інформаційний запит від 30.09.2020 (наш вхід. № 107-179 (з) 
від 01.10.2020) та повідомляємо.

Пунктом 1 статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
визначається поняття публічної інформації. А саме: публічна інформація - це 
відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях 
інформація, ш;о була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами 
владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, 
або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших 
розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Визначальним для публічної інформації є те, що вона заздалегідь 
зафіксована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і перебуває у 
володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 
інформації.

Враховуючи викладене, надати запитуваний документ не має можливості, 
так як ні Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація, ні її 
структурні підрозділи ним не володіють.

За інформацією директора Київської гімназії № 287, договір на виконання 
послуг з охорони загальноосвітнього навчального закладу від 05 лютого 2009 
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повідомлення про розірвання договору на виконання послуг з охорони 
загальноосвітнього навчального закладу від 25 вересня 2020 року. Станом на 
теперішній час заклад освіти не користується послугами приватних охоронних 
фірм.

Також повідомляємо, що відповідно до статті 26 Закону України «Про 
освіту» керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і 
несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність 
закладу освіти.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до частини першої та третьої 
статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи 
бездіяльність 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.
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