        
ПРОЕКТ



			


Про  затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію 

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та 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» виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити граничні норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (додаються). 

2. Норми витрат, зазначені у пункті 1 цього рішення, розповсюджуються на суб’єкти відносин у сфері доступу до публічної інформації, які згідно із Законом  України  «Про  доступ  до  публічної  інформації»  є  розпорядниками інформації.

3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 624 «Про затвердження норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.

Міський голова							     Г. Труханов


Керуюча справами 						     О. Оніщенко				
Вик.: Бедрега 722-03-69 
         (Соколова 725-21-48)
findep@omr.gov.ua



Додаток
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від         
№
ГРАНИЧНІ НОРМИ
витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію
Послуга, що надається
Граничні норми витрат
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)
не більше, ніж 0,2 відсотка 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)
не більше, ніж 0,3 відсотка розміру 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)
від 0,3 до 0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки
Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування
не більше, ніж 0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки
__________
Примітка

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів


Керуюча справами 								О. Оніщенко

