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чЕрнIгIвськд рдЙоннд дЕрNtдвнд ддмIнIстрдцIя

чЕрнIгIвсъкоi оьлдстI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Jф 20з22.07.2019 м. Чернiгiв

в Головнолry
юсrшtý

Про затвердження розмlру витрат
на копiювання або друк документiв, ' ..

що надаються за запитом на iнформацiю

<ПрО достуП до публiчноi iнформачii>, постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни

вiд 1з липня 2011 року J\ъ740 uПро затвердження граничних норм витрат на

копiювання або друк документiв, що надаються за запитом на iнформаuiю>>, з

метою забезпечення доступу до публiчноi iнформацiт з о б о в' я з у ю:

1. Затвердити розмiр витрат на копiювання або друк документlв, що

надаютьСя за запИтом на iнформаЧiю, якиЙ надiйшов до ЧернiгiвськоТ районноТ

державноi адмiнiстрацiТ (лолаеться).

2. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядження голови

Чернiгiвськоi районноТ державноТ адмiнiстраuiТ вiд 29 жовтня 2013 року Ns 382

кПрО розмiР витрат), заресстрОване Чернiгiвським районним управлiнням
юстицiТ 05 листопада 20IЗ року за Ns Зll42.

3. НачалЬникУ заг€Lльного вiддiлу та. з питань контролю апарату

чернiгiвсъкоi районнот державноi адмiнiстраuiт Михайлiвськiй Ларисi IBaHiBHi

забезпечити подання цього розпорядження в установленому законодавством

порядкУ Еа державну реестрацiю до Головного територiального управлiння
юстицii в Чернiгiвськiй областi.

i адмiнiстрацii>,



4. Завiдувачу сектору органiзацiйноТ роботи, iнформачiйноТ дiяльностi та

комунiкацiй з громадськiстло апарату районноТ державноТ адмiнiстраuiТ СеньКУ

ОлексанДру АнатолiйовичУ забезпечити оприлюднення даного розпорядження
шляхом розмiщення на офiцiйному веб-сайтi Чернiгiвськоi районноТ державнОТ

адмiнiстрацii та опублiкування в газетi <Наш край>.

5. Розпорядження набирас чинностi гtiсля державноТ реестрацiТ, З ДНЯ

його офiцiйного оприлюднення у друкованих засобах масовоТ iнформаrЬiТ.

б. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керiвника аПаРаТУ

районноТ державноТ адмi нiстрашiТ.

/

в. корItГолова



ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
державноТ адмiнiстрачiТ
22.07.2019 N9 203

районноi
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Розмiр
витрат на копiювання або друк документifi, що надаються

за запитом на iнформацilо, який надiйшов до
Чер н iгiвсь коТ ра йон ноТ де ржа в н оТ ад м i н icTpa uii

Ns
з/п

Послуга, що надаеться BapTicTb виготовлення одного
аркуша, грн

1 Копiювання або друк документiв
формату,А4 та меншого розмiру:

1.1. одностороннiй; 0,57

1.2. двостороннiй. 0,96

2 Копiювання або друк документiв
формату АЗ та бiльшого розмiру:

2.1. одностороннiй; l ,l8

2.2. двостороннiй. 1,96
aJ Копiювання або друк документiв

формату А4 та меншого розмiру,
tкщо в документах поряд з

вiдкритою iнформашiею мiститься
iнформачiя з обмеженим доступом,
tцо потребус ii вiдокремлення,
приховування тощо:

3.1. одностороннiй; 1,15

З.2. двостороннiй. 1,93



4 Копiювання або друк документiв
}ормату А3 та бiльшого розмiру,
{кщо в документах IIоряд з

зiдкритою iнформацiею мiститься
нформацiя з обмеженим доступоп{,
цо потребуе iT вiдокремлення,
]риховування тощо:

4.1. одностороннiй; 2,36

4.2. двостороннiй. ]q

Начальник загального вiддiлу
та з 11итань контролю
апарату районноi державноi адмiнiстрачiТ -4Б / л.михАйлIвськА


