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Людмилі ТОВСТЕНКО

Про розгляд інформаційного запиту

Управлінням освіти Деснянської районної в місті Києві державної 
адміністрації за дорученням першого заступника голови Деснянської районної 
в місті Києві державної адміністрації І. Алєксєєнко розглянуто повторний 
інформаційний запит від 18.01.2022 (від 19.01.2022 № 257 (з)) щодо надання 
копій наказу про призначення класних керівників на 2021-2022 навчальний рік 
та усіх наказів, що стосуються змін у призначенні класних керівників, НВК № 
293. За результатами розгляду інформуємо про наступне.

НВК № 293 Деснянського району міста Києва є окремою юридичною 
особою з правом ведення фінансово-господарської діяльності, яка самостійно 
приймає рішення, здійснює 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, але 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 повторно направляє за 
належністю запит адміністрації НВК № 293 Деснянського району міста Києва 
для надання відповіді автору запиту та в копії Управлінню освіти відповідно до 
вимог чинного законодавства.

Додаток: звернення на Іарк. в 1 гтим

В.о. начальника Управління Олена ШУРКО

Наталія Макаревич 546-08-38
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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):

/%  * .
ПОВТОРНО!
Прошу надати копію наказу на призначення класних керівників на 2021-2022 н.р. разом з усіма 
наказами що стосуються змін в призначенні класних керівників.
станом на дату отримання запиту.

Зазначаю, що запитувані дані не належать до конфіденційної інформації 
про фізчичну особу у розумінні Закону.

З повагою,

З повагою,

Юрій Єрмолов

Будь ласка, використовуйте цю електронну адресу для всіх відповідей на цей запит.
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Увага! Це повідомлення та будь-яка відповідь на нього будуть опубліковані на сайті Доступу 
до Правди
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