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УКРАЇНА
Воловецька селищна рада
Закарпатської області

Одинадцята сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 27 вересня 2016 року                № 302                                    смт Воловець

Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію та переліку платних послуг з надання інформації

З метою запровадження чіткого механізму відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію фізичним, юридичним особам та об'єднанням громадян без статусу юридичної особи, які звертаються з запитами на інформацію та порядку їх нарахування і оплати, відповідно до ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації, Постанови КМУ від 13.07.2011 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:

	Затвердити «Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію» (додаток 1).


	Затвердити розміри відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію (додаток 2).


	Рішення оприлюднити на сайті селищної ради.


	Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну планово-бюджетну депутатську комісію селищної ради.


Селищний голова                                                                     М.А. Попелич







Додаток 1
до рішення 11 сесії 7 скликання  
Воловецької селищної ради
від 27.09.2016 р. № 302

Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію

	Відповіді на запити на інформацію надаються безкоштовно.

Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк копій документів здійснюється у разі потреби виготовлення більш ніж 10 сторінок запитуваних документів. 
Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк копій запитуваних документів визначається відповідно до розрахунку і затверджується сесією селищної ради.
Розмір фактичних витрат на копіювання або друк копій документів підлягає періодичному перегляду відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740, що затверджуються рішенням сесії селищної ради, яке в установленому порядку розміщується на сайті селищної ради.
Рахунок на оплату послуг з копіювання та друку копій документів обсягом більше 10 аркушів готується бухгалтерією і надсилається запитувачу будь-яким способом (поштою, факсом, електронною поштою), копія рахунку додається до запиту на інформацію.
У рахунку зазначаються формат копій документів, кількість сторінок, вартість однієї сторінки та сума розміру відшкодування. 
Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється запитувачем у будь-якій фінансовій установі. 
Про надходження від запитувача фактичної оплату послуг за виставленим рахунком бухгалтерія повідомляє про це надавача інформації. 
Запитувана інформація надається надавачом після отримання повної оплати витрат, пов’язаних із наданням відповіді.
Облік коштів здійснюється бухгалтерією згідно з вимогами чинного законодавства.
У разі ненадходження повної оплати витрат на копіювання або друк копій запитуваних документів, чи відмови запитувача оплатити фактичні витрати, у рахунку робиться про це відповідна позначка і рахунок додається до запиту на інформацію.











Додаток 2
до рішення 11 сесії 7 скликання  
Воловецької селищної ради
від 27.09.2016 р. № 302

РОЗМІРИ ВІДШКОДУВАННЯ ФАКТИЧНИХ ВИТРАТ
на копіювання або друк копій документів, 
що надаються за запитом на інформацію

№ п/п
Найменування
Розмір відшкодування фактичних витрат на одну сторінку
1
Копіювання (друк копій) документів формату А4 та меншого розміру
0,1% від мінімальної заробітної плати
2
Копіювання (друк копій) документів формату А3 та більшого розміру
0,2% від мінімальної заробітної плати
3
Копіювання (друк копій) документів будь якого формату якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо
0,4% від мінімальної заробітної плати

Примітка: Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється на дату копіювання або друку копій документів.


