
У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ

вул. С умська, 64. м. Х арків. 61002

тел. +38 (057) 760-77-42, +38 (057) 725-20-60. факс +38 (057) 760-77-41 

E-mail: osvita@ city .kharkov .ua. сайт: http ://w w w .kharkivosvita.net.ua, код Є ДРП О У  22704183

-/>. П~ Лл'.І'ґ № ■/Ш/ pJ - ' / ^ Oksana Danylchenko

Н а№ __________________________  foi+request-8741 1-69866сЗа

@ dostup.pravda.com.ua

Ш ановна пані Оксано!

Департамент освіти Харківської міської ради за результатами розгляду 

Вашого запиту на інформацію від 01.06.2021 щодо фінансування закладу 

дошкільної освіти № 136 (далі - З Д О №  136) повідомляємо про наступне.

Згідно з п. 8.16. Порядку розгляду запитів на публічну інформацію в 

Харківській міській раді та її виконавчих органах, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету Харківської міської ради від 10.06.2015 № 337 у разі, 

якщо обсяг запитуваних документів або документів, що містять запитувану 

інформацію, становить більше 10 сторінок, запитувачу безкоштовно надаються 

копії перших 10 сторінок документа (будь-якого з документів). Копії інших 

сторінок документів надаються після відшкодування фактичних витрат на 

копіювання, друк, сканування документів або іншу комп’ютерну обробку.

Обсяг зазначених вище документів, які містили запитувану інформацію, 

становили 19 сторінок. Перші 10 сторінок Вам надано безкоштовно на 

електронну адресу їоі+гецие8ї-87411-69866сЗа (йДоБШр.pravda.com.ua, інші - 

після відшкодування фактичних витрат на копіювання, друк тощо.

Для задоволення запиту Вами 08-.06.2021 сплачено вартість фактичних 

витрат, пов’язаних із копіюванням та друком зазначених у запиті документів 

через установу банку у сумі двадцять гривень сорок три копійки.

Особисто Вами 10.06.2021 надано оригінал розрахункового документу щодо 

підтвердження сплати вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням 

документів та друком до Департаменту освіти Харківської міської ради за 

адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, пов. 6, каб. 207.

Копію документів у кількості 9 арк. Ви отримали під особистий підпис 

10.06.2021 у Департаменті освіти.

У разі відсутності відповідальної особи про розгляд запиту, поданого в 

порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», 

у Департаменті освіти Харківської міської ради є його директор Деменко 

Ольга Іванівна.

mailto:xxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx
http://www.kharkivosvita.net.ua


2

На виконання вимог ч. 4 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» роз’яснюємо, що рішення, дії чи бездіяльність розпорядника 

інформації можуть бути оскаржені керівнику розпорядника, у вищестоящий 

орган або в суд.

Згідно з ч. З ст. 23 цього Закону оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядника інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу 

адміністративного судочинства України.

З повагою,

Директор Департаменту освіти

Білогрищ енко 725 25 04


