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чугу1вськА РАионнА двРх{АвнА Адм]н|стРАц1я
хАРк1всько| оБлАст!
РозпоРяд}квння

лъ #41{угу!в

|[ро затверд}|(ення Розм!ру фактинних

витрат на коп!ювання або друк

документ1в, що надак)ться за запитами

на !нформац!го, ро3порядником яко! с

!{уц1'вська районна дер}!(авна

адм!н!страц!я {,а рк!всько[ област!

, $/','фв*2$#р. 
за т*

9повгтоважена осо6а орга}{у
дерхавно1 !еестрац!!

3 метото забезпечення в1дтшкодування фактинних витрат на коп|ювання або

друк документ|,, що надаються за запитами на 1нформаш!то 9угу!вською районното

дер)|(авно}о адм!н!страц|сьо {,арк!всько| област!, в|дпов1дно до частини третьо?

статт| 21 3акону }кра|ни *[1ро доступ до публ|нно| 1нформац||>, постанови

|{аб|нету й|н[стр!в !кра|ни в!д 13 липня 2011 року }\э 740 к|!ро 3атверд)!{ення

граничних норм витрат н ня або друк документ!в, що нада1оться за

м|сцев! лер>кавн! адм!

з *,т,р;г|и*''цг1
!;1!'[!,;[: !-](;!* в;;*г;| т',1у а'пар



2

1. 3атверлити Розм!р фактизних витрат на коп|ювання або друк док) мент;в,

що нада1оться за 3аг1итами на !нформац!го. розпорядником яко'[ с 9уц!вська

районна дерлсавна алм1н1страп!я {арк|всько] област| (додасться).

2. Бизнати такими. цо в':рати.ли нинн!сть ро]]|оряд'\ення голови чугу1вськот

районнот дер;кавно! адпт|тл!страц!! {арк|всько| област! в!д 02 листо!1ада 2011 року

!\гэ 777 <[1ро затверд)!(ення розм1ру витрат ;;а коп|гованця або лрук док1мент!в, що

нада]оться за 3апитами на |нформац!ю чугу]вською районного дер)|{авною

алм1н|страц|сло>' що заресстр0вано в !тгу}вському ш:!ськрайонному управл!нн!

гостиш1'[ {арк1всько] об"цас':! 07 листстпада 2011 року за ф 5/88 та в;д 0] жовтня

2012 року )\г: 867 <[|ро внесення ']ч!н ,]о ро3поряджен|1я голови чугу!ъсько''

райо}1нот державнот алм|н!сщаш|| в1д02листогпада 2011 року л9 777 (про

затвердження розм1ру витрат на коп|товання або лрук документ!в' цо надатоться за

]апитами на !:пформаш!ю 91пу[вською район]|ою _1ержавною а.;м!н!с:раш!с:о''. шо

заресстровано в 9уц!вському м!ськрайонному управл!нн! юстип1'[ *арк|всько|

област1 10 лсов': ня 2012 року за )тге 5/93.

3. 10ридизному се10ору апарату !{угу|всько! райо1]1|от державно!

адпт|н|страц!! {арк!всько! об;аст! (1о1]о1л]ев !.А.) подати дане розпоряр1(ення на

держав1{у ресстраш|то до !|угутвського м1ськрайонттого управт:|ння гостип!|

}арк1всько| об,;таст!.

4. {ане розпоряд)|(ення набувас .лигл:тост| з дгтя його опубл|кування в

громалсько-|нформац|йн!й газет! 9угу!вщини <(расная звезда>.

5' 1(онщоль за викона11ням даного розпоряд)кення |токласти на кер!вника

апарац 9угу|всько? районно[ державнот алпт!н1страш|! |арк!всько'[ област!

!{ов': ун |-0-

[|ерлший засц;пник голови

районно| лертсавно| алм|н1страш!1
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зАтввРджвно

розпорядження 9угу|всько|

районн о| державно] адм|н! страш||

фактинних витрат на коп!товання або лрук документ!в, що надаються за

запитами на 1нформаш!го, розпорядником яко| с !{угу|вська районна

дер}кавна адм!н!страц!я !,а рк!всько1 област!

{арк!всько| област!

'7#:феф 20*.р. за {$

Барт!сть виготовлення

1 стоо!нки
|1ослуга, що надасться

(оп1говання або друк одн!с| стор1нки

формату 
^4 

та мен1]]ого розм1ру (в

документа

тому числ!
!

двосторонн1й друк)

0,1 в1дсотка розм1ру

м !н|мально| зароб|тно]

плати* за виготовлення

одн|с| стор1нки
0,2 в1дсотка розм1ру

м !н! мально| зароб1тно|

плати* 3а виготовлення

одн1с1 стор1нки

(оп!говання або друк коп|й документ1в формату А3 та

б|льтлого розм!ру (в тому числ1 двосторонн|й лрук)

0,4 в|дсотка розм!ру

м 1н 1мально| зароб|тно]

плати* за виготовлення

одн|с] стор!нки

м1ститься 1н

(оп1говання або друк коп|й документ!в формату А4,

я(що в докумен крито!о 1нформаш1сто

им доступом' ш{Ф

ння тощо (в тому
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1{о:т!ювання або друк когт|г1 докумен';1в форптату А3,

якщо в документах поряд з в1лкритото !нс}ормаш!сго

ьт1ститься !нформац1я з обмеи<еним ]1оступоп'1' !цо

потребус:11 в1локремлення' !!риховуваг|ня тощо (в тому

числ1 двос

1{ер|в:лик апарату райов но1

леракавно! алп:!н!страш||

в|дсотка розм1ру

м1н1мально! зароб}гно!

плати* за виготовлення

олн!с! с'гор1нки

!.к). ковтун

щ




