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Про затвердження роз.ніру

витрат на копіювання або

друк документів, що надаються;' . ~.к;
за запитом на інформацію 11

~.,

Відповідно до пункту 10 стапі 39, стапі 41 Закон України «Про місцеві

,J. рж НІ a-J..ПНІ тр ії», Taтri 21 Закону сраїни П о доступ до публічної

інформації», Граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що

надаються за запитом на інфор_ ацію, затверджених постановою Кабінету

Міністрів України від 13 липня 2011 року N"Q740та з метою доступу до публічної

інформації зобов' язую-:

1. Затвердити РОЗМІР витрат на КОП1ювання або друк документІВ, що

надаються за запитом на інформ 'ю, який надійшов до Прилуцької районної

державної адміністрації (додається .

2. Визнати таким, що втратило ЧИННІсть, розпорядження голови

Прилуцької районної державної а.=шіністрації від 21 листопада 2017 року N"Q441

.
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«Про відшкодування та розмір в . .ат на КОП1ювання та друк докуменТІВ, що

надаються за запитом на ІН ормаЦ1Ю», зареєстроване в Головному

територіальному управлінні юстИІІії у Чернігівській області 28 листопада 2017

року за N"Q74/1163.



Прилуцької районно- - _. ної адМіні тршїі забезпечити оприлюднення

Д. РОСОВСЬКИЙ

ПНlстрації згідно з розподілом

lI.lЮ.Jнення.

2

набирає чинно . через п'ять дН1В ПІсля його
( (

·он-гролю та інформаційної діяльності апарату

.Jержавної

.:> -е ~аН1шедня о

районної державної аДМІН1страції на

:І)"цЬКОЇ районної державної адміністрації ІЗ

:nC'.i:ili[е"'нняі дати наб ання чинності.

районної

З. ВіДLl

4. Це розпоря;гже

державної реєстрапії.

В. о. голови

5. Контроль за ВІ ·0 ~анням розпор ··еиня покласти на заступника ІОЛОВИ

Прилуцької

розпорядження ГО.:І

офіційному веб-с

зазначенням дати оп

функціональних повноважень.
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аІЇонноЇ державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

------_.- - ---------"

за запитом на і формапію який надійшов до

айонн - ,J,ержавноїа.:(.lїністрації

Роз .. р

витрат на копіювання або др

.N2з/п Послуга, що нада я Вартість виготовлення однієї

сторІНКИ, грн.

1 Копіювання або 'друк до :;~leHTiB

формату А4 та меншого РОЗ~lіру:

1.1. односторонній; 0,74

1.2. двосторонній. 1,31

2 Копіювання або друк доК)31ентів

формату А3 та більшого розміру:

2.1. односторонній; 1,41

2.2. двосторонній. 2,54

3 Копіювання або друк ДОК)31ентів

формату А4 та меншого розміру,



документах поряд З В1Дкрито

4 Копіювання або .:ІР.

докуменТІВ фор. шту А3

2,82

5,08

1,48

2,62
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РОЗМІР "

інформацією

інформація

ВЦОl\.-ремлення,

В1Докре L"1еНБ.9_

В1Дкрито

іНфОр~faIl'

якто в

тощо:

3.1. OДHOCТOPOНН'~:

3.2. двосторонній.

ДОСТУПО.l.

тощо:

4.1. односторонній;

4.2. двосторонні.Й.

більшого

.:ІОС"Г) Т10~1.

В. о. начальника відділу загального. контролю

та інформаційної діяльності апарату

районної державної адміністрації І. ПЕРЕПАДЯ


