
      Проєкт рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради  

«Про затвердження норм фактичних витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є 

Чернігівська міська рада та виконавчий комітет Чернігівської міської 

ради» 

З метою організації виконання Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 

«Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної 

інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року 

№740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитом на інформацію» із змінами, внесеними 

згідно з  постановою  Кабінету  Міністрів  України від 15 січня 2020 року № 4 

«Про внесення змін до граничних норм витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитом на інформацію» виконавчий комітет 

Чернігівської міської ради вирішив: 
 

1. Затвердити норми фактичних витрат за копіювання або друк документів, 

що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Чернігівська 

міська рада та виконавчий комітет Чернігівської міської ради, у разі, якщо 

задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів 

обсягом більше 10 сторінок, що додаються. 

2. Плата за  копіювання або друк документів, що надаються за запитом на 

інформацію, перераховуються  за реквізитами на рахунок  для  зарахування 

надходжень до місцевого бюджету по Чернігівській міській територіальній 

громаді :   отримувач  -   ГУК у  м. Чернігів.обл / тг м. Чернігів / 24060300;         

№ рахунку UA048999980314030544000025739; найменування ККДБ – «Інші 

надходження 24060300»; код отримувача (ЄДРПОУ) – 37972475; банк 

отримувач – Казначейство України (ел.адм.подат.).  

3. Виконавчим органам Чернігівської міської ради (зі статусом юридичних 

осіб) затвердити норми фактичних витрат на копіювання та друк документів, що 

надаються за запитом на інформацію розпорядником якої вони є у розмірі 

встановленому цим рішенням. 

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради від 10 листопада 2011 року  №292 «Про встановлення 

плати за копіювання або друк документів, які надаються за запитом на 

інформацію у Чернігівській міській раді». 

5. Пресслужбі міської ради (Чусь Н.М.) забезпечити оприлюднення цього 

рішення у відповідності до діючого законодавства. 

6.  Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря 

Чернігівської міської ради Ломако О.А.  

 

Міський голова        В. АТРОШЕНКО 

 

Секретар міської ради                                                    О. ЛОМАКО 


