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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 / rda_sviatoshynska@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 37395418 

 

 

 

 

 

 

Ельвірі 
e-mail: foi+request-89258-

b7f7389a@dostup.pravda.com.ua 

 

Про надання відповіді на  
інформаційний запит 

 

Пані Ельвіро! 
 

У Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації  
відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
розглянуто Ваш інформаційний запит від 07.08.2021 (наш вхід. № 107-110 (з) 
від 10.08.2021) та  повідомляємо. 

Відповідно до статті 23 Закону України «Про позашкільну освіту» 

працівників закладу позашкільної освіти призначає на посади та звільняє з 
посад його керівник у порядку, передбаченому установчими документами 
закладу освіти відповідно до законодавства.  

Публічна інформація, відповідно до статті 1 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації»,  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. 
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Наразі інформуємо, що Святошинська районна в місті Києві державна 
адміністрація, в процесі виконання своїх обов’язків та наданих повноважень, 
не створювала запитану інформацію і нею не володіє. 

 

Додаток: 1. Копія наказу комунального закладу позашкільної освіти «Центр 
творчості дітей та юнацтва Святошинського району м. Києва» від 14.01.2020 

№ 01-к на 1 арк. в 1 прим; 

2. Копія наказу комунального закладу позашкільної освіти «Центр творчості 
дітей та юнацтва Святошинського району м. Києва» від 12.05.2020 на 1 арк. в 
1 прим. 
 

З повагою 

 

Заступник голови                        Наталя ПАЗЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Олексій Сукенніков 

Наталія Чухрай 4033003 
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