
 
У к ра їн а  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 20 лютого  2020 року                               №  1170 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету від 31.03.2016 

року №18 «Про затвердження розміру 

витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитами 

на інформацію, та порядку 

відшкодування цих витрат»  

 

Відповідно до ч. 3 ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 року №4 

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

документів, що надаються за запитом на інформацію», ст. 40 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради,   

В И Р І Ш И В: 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 31.03.2016 року №18 

«Про затвердження розміру витрат на копіювання або друк документів, що 

надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат», 

а саме: Додаток 2 до рішення виконавчого комітету викласти у новій редакції, 

що додається.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради Тиманського О.С. 

 

 

Міський  голова                Володимир   МУЗИЧКА  
                           
                 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Додаток 2 

                                                                                до рішення виконавчого комітету 

Бережанської міської ради від  

31.03.2016року №18, в редакції 

рішення виконавчого комітету 

Бережанської міської ради від 

20.02.2020 року № 1170 

                                                                        

 

НОРМИ 

витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на 

інформацію в Бережанській міській раді, її виконавчим органам 

 

Послуга, що надається Норми витрат 

Копіювання або друк копій 

документів формату А4 та меншого 

розміру (в тому числі двосторонній 

друк) 

 

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) 

 

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) 

 

0,5 відсотка розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб за 

виготовлення однієї сторінки 

Виготовлення цифрових копій 

документів шляхом сканування 

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. 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                               Олег ТИМАНСЬКИЙ 

 
 

 


