
УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ЗМІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  РІШЕННЯ

26 лютого 2020 року № 70

Про затвердження розміру 
фактичних витрат на копіювання
або друк документів, що надаються
за запитами на інформацію, та
порядку відшкодування цих витрат

       З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про доступ до
публічної інформації», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України
від  13.07.2011  №  740  «Про  затвердження  граничних  норм  витрат  на
копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 р. № 4), ст.
40,  п.  6  ст.  59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
виконавчий комітет Комсомольської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів,
що надаються Комсомольською селищною радою за запитами на інформацію
(Додаток № 1).
2.  Спеціалісту  І  категорії  –  бухгалтеру  Комсомольської  селищної  ради
Жидковій  Ользі  Олександрівні  враховувати  Розмір  фактичних  витрат  на
копіювання або друк документів, що надаються Комсомольською селищною
радою  за  запитами  на  інформацію,  затверджений  цим  рішенням,  при
формуванні рахунків на оплату фактичних витрат на копіювання або друк
документів за запитами на інформацію.
3.  Визнати  таким,  що  втратив  чинність  п.  2  та  додаток  №2  рішення
виконавчого  комітету  «Про  затвердження  розміру  фактичних  витрат  на
копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію,
та порядку відшкодування цих витрат» від 15.01.2019 р. № 20.



4.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  Комсомольського
селищного голову Д. Діхтяря.

Комсомольський селищний голова Дмитро ДІХТЯР



Додаток № 1
до рішення виконавчого комітету
Комсомольської селищної ради
від 26.02.2020 № 70

Розмір фактичних витрат
на копіювання або друк документів, 

що надаються Комсомольською селищною радою за запитами на інформацію

Послуга, що надається     Розмір витрат

Копіювання або друк копій документів 
формату А4 та меншого розміру (в тому 
числі двосторонній друк)              

0,2 відсотка розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб за 
виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів 
формату А3 та більшого розміру (в тому 
числі двосторонній друк)              

0,3 відсотка розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб за 
виготовлення однієї сторінки 

Копіювання або друк копій документів 
будь-якого формату, якщо в документах 
поряд з  відкритою інформацією міститься 
інформація з обмеженим доступом, що 
потребує її відокремлення, приховування 
тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,5 відсотків розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб за 
виготовлення однієї сторінки

Виготовлення цифрових копій документів 
шляхом сканування

0,1 відсоток розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб за 
сканування однієї сторінки

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету                                                                    Яна
ХАБАРОВА
Комсомольської селищної ради


