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Керівникам закладів загальної середньої 
освіти Деснянського району міста Києва

Про розгляд інформаційного запиту

У відповідь на запит про отримання публічної інформації (№ 063-111(з) 
від 14.06.2021) щодо переліку благодійних фондів та громадських об’єднань, 
які співпрацюють з закладами загальної середньої освіти міста Києва, 
Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації 
інформує про наступне.

Заклади загальної середньої освіти Деснянського району міста Києва є 
окремими юридичними особами з правом ведення фінансово-господарської 
діяльності, які самостійно приймають рішення, здійснюють діяльність в межах 
своєї компетенції, передбаченої законодавством України.

Відповідно до п. З ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною 
інформацією, ате якому за статутом або характером діяльності відомо або має 
бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному 
розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

Враховуючи вищевикладене, Управління освіти направляє за натежністю 
запит керівникам закладів загальної середньої освіти Деснянського району 
міста Києва для надання відповіді автору звернення та в копії Управлінню 
освіти.

Додаток: звернення на 1 арк. в 1 прим.

Заступник начальника Управління

Тетяна Кулаківська 546-08-38



1 Інформаційний запит - Благодійні фонди

Відповісти всім | V і  Видалити Небажана пошта | V  ••• X

Інформаційний запит - Благодійні фонди

ш

Микола Горовий <^оі+герие$ї-87881-2ЬсІ3987б@Ьо5тр.ргаус]а.сот.иа>
Ф  Від п о в іс т и  всім  | V

Сб 12.06,12:34 
овуііа 8

Вхідні
Доброго дня!

На підставі статей 1,13,19,  20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які 
надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу 
надати наступну інформацію (наступні документи):

Перелік благодійних фондів та громадських об'єднань які співпрацюють з закладами загальної середньої освіти 
м.Києва у розрізі назва та код ЄДРПОУ

З повагою,

Микола Горовий

Будь ласка, використовуйте цю електронну адресу для всіх відповідей на цей запит.
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Якщо 05УІіа@ктсІа.доу.иа - неправильна адреса для розпорядника Департамент освіти і науки, молоді та спорту, 
повідомте нас використовуючи форму
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