
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 03 лютого  2020 р.                             м. Баштанка                       № 15-р               
 
 

Про внесення змін до  
розпорядження міського голови 
від 23.10.2017 р. № 265-р «Про 

затвердження розмірів фак-

тичних витрат на копіювання 
або друк документів, що 
надаються за запитами на 
інформацію у виконавчому 
комітеті міської ради та порядку 
відшкодування цих витрат»  

 

 

Відповідно до пункту 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», на підставі постанови Кабінету Міністрів 
України від 15 січня 2020 року № 4,   з о б о в ʼя з у ю:  
 
 

Внести зміни до  розпорядження міського голови від 23.10.2017 р. № 265-р 
«Про затвердження розмірів фактичних витрат на копіювання або друк 
документів, що надаються за запитами на інформацію у виконавчому комітеті 
міської ради та порядку відшкодування цих витрат» та затвердити додаток 1 
«Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються 
за запитами на інформацію  у виконавчому комітеті міської ради» до 
вищезазначеного розпорядження  у редакції, що додається.    

 

 

Міський  голова                                                                       Іван   РУБСЬКИЙ 
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                                                                                    Додаток 1 

                                                                                    до розпорядження  
                                                                                    міського голови 

                                                                                    від 23 жовтня 2017 року №265 

                                                                                    (в редакції розпорядження  
                                                                                    міського голови   від                       

                                                                03.02. 2020 р. №15-р 

  

Р О З М І Р И 

фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за 
запитами на інформацію у виконавчому комітеті міської ради 

  
Послуга, що надається Розміри фактичних витрат 

 

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

друк) 

 

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

Виготовлення цифрових копій 
документів шляхом сканування 

0,1 відсотка прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб за сканування 

однієї сторінки 

 

Примітка: розмір прожиткового мінімуму за виготовлення однієї сторінки 
визначається на дату копіювання та друку документів з урахуванням 
встановлених розмірів на відповідний календарний рік. 

 

 

Керуюча  справами  
виконавчого комітету міської ради                                   Лариса КОНОНЕНКО 

 

 


