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Щиректоровi школи I-III ступенiв N9 З09

!арницького району MicTa Кисва
ользi ТИМоШЕНко

Юлii

Про надання iнформацii

II IaHoBHa панi ольго!

У [арницькiй районнiЙ в MicTi Кисвi державнiй адмiнiстрачii перебуваена розглядi iнформацiйний запит панi Юлiт вiд 02.02.202l
(вх, JФ 101-21(з)) стосовно збору коштiв У фонд школи I-III ступенiв лъ 309
,Щарницького району м. Киева.

Керуючись частиною третьою cTaTTi 22 Закону УкраТни кПро доступ до
публiчнот iнформацii>, далi - Закон, яким передбачено, що розпорядник
iнформачii, який не володiс запитуваною iнформацiсю, .rле якому за статусом
або характером дiяльностi вiдомо або мас бути вiломо, хто нею володiс,
зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним
повiдомленням про це запитувача, надсиласмо вказаний iнформацiйний запит
для надання вiдповiдi автору запиту у визначений законом TepMiH.

Принагiдно повiдомляемо, що вiдповiдно до частини першоi cTaTTi 26
ЗаконУ УкраiнИ кПро ocBiTy> керiвник закладу освiти здiйснюс безпосередне
управлiння закJIадом i несе вiдповiдапьнiсть за освiтню, фiнансово-
господарську та iншу дiяльнiсть закладу освiти.

Водночас iнформусмо, що бюджетом MicTa Киева по гаrrузi <OcBiTa> на
202l pik фiнансування фiзичноi охорони в закладах освiти flарницького
району не передбачено. Бухгалтерський облiк пiдпорядкованих закладiв освiти
здiйснюсться централiзованою бухга_птерiею управлiння освiти !арницькоi
районноТ в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii (далi-управлiння освiти), якою
складастьсЯ зведена бюджетна звiтнiсть в розрiзi кодiв програмноТ
класифiкашii видаткiв. Станом на 01.01.2021 управлiнням освiти на порталi С-
дата оприлюднена зведена бюджетна звiтнiсть за 2020 piK.
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OKpiM того, слiд зазначити, що вiдповiдно до частини першоi та TpeTboi
cTaTTi 23 Закону рiшення, дii чи бездiяльнiсть розпорядникiв iнформачii
можуть бути оскарженi до керiвника розпорядника, вищого органу або сулу.
Оскарження рiшень, дiй чи бездiяльностi розпорядникiв iнформачii ло сулу
здiйснюються вiдповiдно до Кодексу адмiнiстративного судочинства Украiни.

Щодаток: на l арк. у l прим. першому адресату.
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Перший заступник голови

евгенiя Списовська
Iрина Саакянч 562 бЗ 97
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