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вiдшкодуванt|я фактичьlих витра,г tla копilоваllllя ,l,а/або /lpyK.iltllcyMeH'гiB,
IIlo llаjlllюl,ьсrt,}il }ilItltT-o\l t!il irrфoprlaltiKl
I. Загальнi положення
1, I_{ей Порядок визначас механiзм тзi/ttltкодування запитувачами iнtрормашiт
факти,-lних Bитpal,tta когlitоt]аIi}lя,га/або l1рук;I1оку,N,IсIl,гiв. ltttr llаjlаlо'гьсяза заlIИТОМ
на iнформацiю, розпорядником якот с Виtttнева Micbka pa1,la та iT виконавчий комi'ге'г.
2. Порялок розроблено, з метою реалiзацiТ положень с,гаттi 2l Закону УкраТни
Закон), Постанови КабiнетУ
пПро доступ до публiчноТ iнформацiТ))
MiHicTpiB УкраТни вiд 1З.0].ll р.ЛГlr 740 uПро затвердження граIiичних норм виl'рат
на копiювання або друк документiв, що наllа}о,гься за запитом Ila illформаrtiкl>>.
3. fiокушлеttl,и за загIитоIlr rra iнформаrtiю liа/lаlоться безкоtlI,гоl]IIо:
- у разi надання фiзичнiй особi iнформачiТ про неТ;
- якщо вiдповiдь на запит передбачае виготовленFIя копiй локументiв обсягом,
що не перевищус 10 cTopiнoк;
- щодо iнформачiТ, що становить суспiльний irrтepec. [{a,,leжtticтt, ilrtPopMartiI'.to
такоI, що становить суспiльний iHTepec, визначас,гься зl,iдгtо з чинним
законодавством УкраТrrи.
4. Вiдшкодування запитувачами iнфорплаrtiТ фак,гичIlих I]и,граl, tta копiюва}tllя

(далi

таlабо друк копiй докуплентiв, що надаються [}ишневою мiською ралою та iT
виконавчим KoMiTeToM за запитом на iнформачiю, здiйснюсться у разi необхiдност'i
виготовлення бiльш як l0 cTopiHoK запитуваних локументiв (починаючи з
одинадцятоТ сторiнки) вiдповiдrrо до розмiру фак,гичних I]итрат I,1a копiювання
та/або друк документiв, що надаються за запитом на irrформаrliю, розltоряlrlником
якоТ с ВиIttнева MicbKa рала та iT виконавчий комir,е,г. вiдгtовiлtlо ло flола'гкlz l до
Ilього Порялку.

II. ЗабезпеченItя стягнення плати за копilованtlя т,а/або ilpyк локуменr,iв,
що надаIоться за заItитом lla iнформаrtiкt
,]tiIII,!T,
Вiд;riл. ло KoN,lпeTeHttiT якого вiдносиr,Lся t{алаItttя вi,lrlовiдi rta
1, раЗi
з:tiйсненtrя копiювання таlабо /lpyK!, jtoKyMeH,l,iB. обсяг,олл бi"rtt,llte l0 cтopirroK. },Iajla('
наручно або налсилас поштовим вi2цгtравлеIItIrlN4 з llt"lBiiloNljleIIIlяi\l IIро t}р\,LlеllIIя
лист-вiдповiдь, разом з заявкоtо i paxyrlKoM (fiодатки 2 i 3 ;to ;'lаtlого [1оря;tку). Д-rIя

1.

вiдшкодування фактичних витрат на копilованrlя таlабо друк док.ч-пленr'iв, ttlo
надаються за запитом на iнформацiю.

2, Розьriр вiдtшкоilуван}{я фактичtlих ви,I,рil г вl.,t ]t{аtIil(,гься Bi.lilltllзiiltto ,,lo
Щоаатк1 l.
3. Оплата рахунку здiйснюсться у буль-якiй фirrаrlсовiй усr,агrовi, зручнiй л;rя
запитувача iнформаuiТ.

;lOKtMCrtтiB. Lt(o rliil,гверджу}оl,ь
повнУ опJlату витра,г, пов'язаFIих iз надаiIням вiдrlовilti (кви,гаrrrtiТ, пJIа,гiжного
дору{енНя), протягом п'яти робочих днiв. Контроль за повнотою та вчаснiст,ю сI,IJIа,ги
здiйснюе вiддiл бухгалтерського облiку та звiтнос,гi Виконавчого KoMiTeTy
4. Вi.цпоВiдь гrа запиТ I{адастьсЯ

гtiс_ltЯ о,гриN4а}lГIЯl

ВишневоТ MicbKoT ради.

5. За умови якщо кiлькiсть cTopittoK вiдlrовiлi за

заIIиl,о]\4 rra irrформаttilо

можt{а визначити заздалегiдь i запитувач налiслав докумен,г, tllo Гti;lт3gрдr,ус оплату
кошtтiв. пов'язаних з }{аданIIям вiдповiлi ,га обрахованих вiдповiitltо до даtlого
Порядку, вiдповiдь надасться в установлений зако}{ом строк.
6. Якшо кiлькiсть cTopiHoK вiдповiдi за запитоNI на iгrформаrriю можНа
визначити заздалегiдь, але запитувач не надiслав JtoкyN,{elll про оIIJIа,г),. обрах1,1tок
цих витрат проводиться вiдповiдальним за пiдгоr,овку вiдповiлi tla запи,г, а рахунок
на вiлшкодуванrlя витрат гIадсиJIа€ться запитуваLIу в чстаtlовлеltий зако}]ом с'грок

для вiлповiдi

7. У

запит Tra iнформаrtiю.
разi llадходженl+i оплати

гrа

за послуги lIIодо надання

irrформашiТ lIo
закiнченню l0-денного TepMiHy з дня отримаI{ня лис,га-вiltповiдti, стосовно
здiйснення вiдповiдноТ оплати, запитуванi локументи не надаються.
tаний рахунок анулюсться вiлдiлом бухгалтерського облiку та звiт'ностi
Виконавчого KoMiTeTy ВишневоТ MicbKoT ради (iз зазначенням rf гlрiзвиrrtа. iMeHi. по
батьковi та дати) iпереласться вiдповiдальному за triлгоr,овку iнформацiТ на цей
запит.
8. Вiдповiдальний за пiдго,говку вiлповiдi на запиl,, IIротяr,ом tI'я],и робочих

днiв, з моменту одержання анульованого рахунка надсилас запитувачу вiлмову в
задоволеннi запиту на iнформачirо. У листi обов'язково зазtlачасться llij(cтaBa д;tя
вiдмови у задоволеtлнi запиту на illформаriiю: <<Запитl,вач, який llojlaB заIlи,г на
iнформаuitо, не оплатив перелбаченi статтею 2l Закону УкраТни <<I lpo достуIl lto
публiчноТ iнформацiТ>> у встаI{овлеltий строк фак,гичrri ви,гра,ги. llов'язаtti З
копiюванням таlабо друком (п. 3 ч. | ст.22 зазначеного Закону)>>.
9. Кошти, одержанi, як вiдшкодування фактичних витрат I{a копiювання
таlабо друк документiв, що надаються за запитом на iн(lормаrliю залиluаються у
розпорядженнi Виконавчого KoMiTeTy ВишневоТ MicbKoT ради, як вiдrшколуванI]я

фактичних витрат, шIляхом вiдновлення касових вилаткilз.
l0. Вiлповi.,ti за запитом на iнформаltiкl. Lllo мають налаватися безкоlштовно,
але надання Тх пов'язане з використанням послуг поIIIтового. факсового.
мiжмiського телефонного зв'язку (KpiM листування засобами електронноТ IIоII]ти, а
також листування пошIтою та ведення телефонних розмоl] у межах УкраТни),
Itалаються пiсля сплати зазначених послуг.
l 1. Запитувана iнформачiя не Ilадаеться у разi поlзtlоТ або час,гковоТ вiдмови
заIlитувача вiд опJIа,ги витрат, г]ов'я,]аних iз tIа/{аlIllям Bi:tгltllзi;ti ,за заIIиl'оI\4 t]a
irrформаrtirо або IIе tlаilхоl[)кеlIня KottlT,ill lIa вi,,1Ilоtзi,,tttий рах),IIок J- вс,га}lов-ltений
с,грок.
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Розмiр фактичних витрат на коlIiюванIlя таlабо друк lloK},Met1,1,iB, ltlo IlajlaloT'bcя за
запитом на iнформаuiю, розIlоряllllиком якоi t
Виrшнева MicbKa рада та iT виконачвий KoMiTeT

Послуга, що надасться

Граrlичнi норми витра1

мiнiплальнот
Копitовання таlабо друк копiй документiв | 0,1 вiдсоr,ка розмlру
формату А4 та меншого розмiру (в тому заробiтноТ плати за I]иготовлення

числ i двостороннiй друк)

Копiювання таlабо друк копiй документiв
,гому
формату АЗ та бiльшого розмiру (в
числi двостороннiй
Копiювання таlабо друк копiй документiв
буль-якого формату, якщо в документах
порял з вiдкритоrо iнформацiсю мiститься
iнформачiя з обмеженим доступом, Iцо

0,? вiдсотка
заробiтllоТ

розr,r

ip1,

tt-ltа,глt за

0,5 вiдсотка

розмiру

заробiтноТ плати за
однiсТ сторiнки

м itl

iMa;l ьноТ

l]иItо,гоI]j]еtlllя

мiнiмальнот
l]иготовлення

по,гребус if вi:tокрем.пення, IIриховування
тощо (в тому чис"lti двостороннiй лрук)

Примi,гка. Розмiр фактичних витрат справлясться у вiztпсlвiдllому вi.цсоr,ковому
сгliввiдношеннi вiд мiнiмальноТ заробiтноТ плати, BcTa[lot]J]eHoT законоN{ }{а l сiчriя
календарного року, в якому надходить запит на iнфорплацilо /to [JиtltневоТ MicbKoT
jf
ради та виконавчого KoMiTeTy.
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рахунку на вiдшкодування фактичних витрат lla копiюваllIlя таlабо друк документiв,
що надаються за заtlитом на iнформацiю
Надавач послуг: Виконавчий KoMiTeT ВишневоТ MicbKoT ради/I}lлrrtнева rricbKa palta
Рессr,рачil"лний рахунок: 3l550207l26666 в

МФО баtlку: 82l018
Код €ДРПОУ: 34091724

ГУДКСУ в KltTBcbKiii об.Iасli

Олерrrtувач : Виконавчий KoMiTeT ВишневоТ MicbKoT ра;lи
Прш,rна.tенtlя плате?к),: }а пос.;l},гll по llр),к),та/або KoltiloBttlllli;toKl,rrclt,liB
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I3ilLпкtl.rування фактиtп{их витрат tla
копiювання таlабо друк докуъ,{ентiв, що
надаються запитом на iнtРормаrtiю
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Зразок
Заявки на виписку рахунка на вiлшколування фактичних витра,г tla копiювання
таlабо друк документiв,що надаються за запитом t{a iнформаuiю
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Копiювання таlабо друк копiй документiв
формату А4 та меншого розмiру (у тому

0.1 вiдсотка розмiрr,

Копiювання таlабо друк копiй ,,toKl,MeH,TiB
,гом1,
формаl,у А3 та бi:lьшtого розмiр1, (1,

0.2

числl двостороннlи друк
чис.,Il jlвостороннlи

дрYк

Коtlittlвання ,га/або ilp),K коIriй ,,ltlKl,MeH t,iB
бу;tь - якого формату, якщо в jIoKyN{eHTax.
oKpiM вiлкритоТ iнформачiТ, мiститься
iнформаuiя
обмеженим лос,гупом. що
потребус iT вiдокремлення. приховування
тощо (у тому числi двостороннiй друк
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Прiзвище та iнiцiали запитувача - фiзичноТ особи,
найменування запитувача - юридичноТ особи або
об'сднання громадян, що не мас статусу юриличноТ
особи

Послуга,
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