УКРАЇНА

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
просп. Перемоги, 97, м. Київ, 03115 тел. (044) 424 30 06, (044) 424 34 16,
Е-mail: doс.srda@kmda.gov.ua Код ЄДРПОУ 37395418

Ельвірі
e-mail: foi+request-89258b7f7389a@dostup.pravda.com.ua
Про надання відповіді на
інформаційний запит
Шановна пані Ельвіро!
У Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації відповідно до
Закону України «Про доступ до публічної інформації» розглянуто Ваш інформаційний
запит від 17.07.2021 (наш. вхід. №107-95 (з) від 19.07.2021) та повідомляємо.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі
- Закон), публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими
засобами та на будь-яких носіях інформація, що 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.
Розпорядниками інформації визнаються (частина 1 статті 13 Закону):
1) суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи,
органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші
суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та
рішення яких є обов'язковими для виконання;
2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету
Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації щодо використання бюджетних
коштів;
3) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних
повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх,
оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, - стосовно інформації, пов'язаної
з виконанням їхніх обов'язків;
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4) суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або
наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.
Спеціалізована школа 254 Святошинського району м. Києва є юридичною особою
публічного права, яка відповідно до статті 81 Цивільного кодексу України створюється
розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади
Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Рішенням
Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 443/9931 «Про деякі питання
діяльності установ та організацій, що належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва та передаються до сфери управління
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації», Святошинську
районну в місті Києві державну адміністрацію визначено органом, до сфери
управління, якого входить Спеціалізована школа 254 Святошинського району м. Києва.
Відповідно до частини другої статті 78 Господарського кодексу України, орган,
до сфери управління якого входить комунальне унітарне підприємство, є
представником власника – відповідної територіальної громади і виконує його функції
у межах, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами.
Отже, з огляду на вищевикладене, Святошинська районна в місті Києві державна
адміністрація, на Ваш інформаційний запит надала інформацію, яка була створена в
процесі виконання нею своїх обов’язків, наданих їй повноважень та знаходилася у її
володінні.
Крім того, в додаток до наданої відповіді на Ваш інформаційний запит від
12.07.2021, який надійшов з листом керуючого справами Київської міської ради
І. Хацевича від 12.07.2021 № 225-СК-3008 та за дорученням керівника апарату
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Д. Загуменного від 13.07.2021 № 3475 (з), надаємо копію посадової інструкції
заступника директора з навчально-виховної роботи спеціалізованої школи № 254 у
додатку.
Додаток: на 6 арк. в 1 прим.
З повагою
Заступник голови

Наталя ПАЗЕНКО

Людмила Голованенко 403 30 03
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