
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 18.05..2011 р. № 172       м. Ужгород 
 
Про  встановлення тимчасової  плати 
за копіювання та друк документів, що  
надаються за запитом на інформацію 
 
 

Керуючись ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації”, 
виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1. Встановити тимчасовий розмір плати за копіювання або друк 
документів, що надаються за запитом на інформацію, згідно з додатком. 

2. Зараховувати зазначену плату до спецфонду розпорядника коштів 
бюджету міста, як власні надходження, що отримують бюджетні установи від 
підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для 
виконання цільових заходів.   

3. Витрати на проведення платних послуг здійснювати за рахунок цих 
надходжень. 

4. Розпорядникам інформації організувати роз’яснювальну роботу серед 
осіб, запитувачів інформації, стосовно введення тимчасової плати за 
копіювання та друк документів, що надаються за запитом на інформацію, та 
порядку її надання  шляхом розміщення відповідних інформаційно-наочних 
матеріалів в місцях надання послуг. 

5.  Рішення  набуває чинності з дня  опублікування в пресі. 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до функціональних повноважень. 
 
 
 

Міський голова                                                                                В.В.Погорелов  
 
 



Додаток  
до рішення виконкому 

від 18.05.11 №  172 
 
 
 

 
Тимчасовий  розмір плати 

за копіювання або друк копій документів,  
що надаються за запитом на інформацію 

 

№ 
п/п 

Назва послуги, що надається 

Вартість 
виготовлення 

однієї 
сторінки,  

грн. 
1. Копіювання або друк копій документів формату А 4 0,50 

2. 
Копіювання або друк копій документів формату А 3 та 
більшого розміру 

1,00 

3. 
Копіювання або друк копій документів формату А 5 та 
меншого розміру 

0,25 

4. 

Копіювання або друк копій документів будь-якого 
формату, якщо у документах поряд з відкритою 
інформацією міститься інформація з обмеженим 
доступом, що потребує її відокремлення, 
приховування тощо 

1,50 

 
 
 

Керуючий справами виконкому            Д.С.Геворкян 
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