
yKPAIHA

ДАРНИЦЬКА РАЙОННЛ В MICTI КИ€ВI ДЕРЖДВНД АДМIНIСТРЛЦIЯ
6!л. О,Коuluця, l l, м. КuiЪ,020б8, rпеъ (044) 564-90-10, пеO.Факс (044) 5б5-25-37

оsr
о)
о
о

E-mail: drda da y.ua, dаrп zvеrп,groп@kmda.gov. uа ||еЬ: dаrп_Ь,ivсiп,, uа Коd СДРПОУ 37З88222

Jl. /а ю1l Ns - {|10 0х-0

на N9 вlл

Тетянi

Про надання iнформацii

шановна панi Тетяно!

У .Щарницькiй районнiй в Micтi Киевi державнiй адмiнiстрацii у межах
компетенцii розглянуто вiдповiдно до вимог Закону Украiни (Про доступ до
публiчноi iнформацiЬ>, далi - Закон, Указу Президента Украiни вiд 05.05.20l l
Ns 54712011 <<Питання забезпечення органами виконавчоi влади доступу до
публiчноi iнформацiТ> Ваш запит на iнформацiю вiд 07.10.202l, скерований
листом .щепартаменту освiти i науки виконавчого органу Китвськоi мiськоi
ради (КиТвськоТ Micbкoi державноi адмiнiстрацiт) вiд 1З.l0.2021 Ns 06з-65.79
(вх. вiД l8.10.2021Ns 101-196 (з)), стосовнО надання кошторисноiдокументацiТ
по дошкiльнОму навчzlльнОму закJIадУ (ясла-садок) Nэ 240 Щарницького раЙонум. кисва на вулицi Тростянечькiй, 8-Г (далi - ДНЗ Ns 240), про що
повiдомляемо.

.Що пункry l запиту. Кошторис скJIада€ться Щорiчно на фiнансовиЙ piK.
Копiя кошторису Ha202l ДНЗ Ns 240 додаеться.

ffo пункry 2 запиту. Розрахунки до кошторисiв складаються не окремо по
кожному закJIаду, а загальними сумами по КПКВ 4l l1010 <<Надання
дошкiльноi освiти>.

.Що гryнкry 3 запиry. Проскти iндивiдуальних кошторисiв по закладам
освiти не формуються.

,Що пункту 4 запиту. КопiТ заявки на придбання ToBapiB та медикаментiв
для потреб ДНЗ Ns 240 та потреби у поточних (аварiйних) ремонтах
Ha202I додаються.

,Що пункry 5 запиту. Бюджетний запит та розрахунки до нього
формуються на фiнансовий pik не окремо по кожному закладу, а загальними
сумами по КПКВ 4l l 1 0 l 0 <Надання дошкiльноi освiти>>.

{о пункry б запиту. Iнформаrtiю про кошти, ulо видiляються на заклад,
вiдображено в кошторисах на вiдповiдний pik. Уточнений кошторис
на 2020 piK ЩНЗ Jtlb 240 додасться.
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OKpiM того, слiд зазначити, що вiдповiдно до частин першоi та третьоi статгi
23 Закону рiшення, дii чи бездiяльнiсть розпорядникiв iнформацii моlqrгь бути
оскарженi до керiвпика розпорядника, вищого оргшry або сулу. Оскарження
рiшень, дiй чи бездiяльностi розпорялникiв iнформачii до суду здiйснюються
вiдповiдно до Кодексу алмiнiстративного судоtмнства Украiни.

Щодатки: на l0 арк. в l прим.

З повагою

Перший заступник голови Микола КАЛАшнИк

Натмiя Тоскучова
Тетяна Осипчук 562829б


