
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХХІ сесія 

(ІV засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 27 листопада 2013 року        № 797 

 

Про розгляд подання прокуратури 

Бережанського району від 19.10.2013 року 

№46-1705 вих.13 «Про усунення порушень 

вимог Законодавства України «Про доступ 

до публічної інформації»» 

 
Розглянувши подання прокуратури Бережанського району від 19.10.2013 

року № 46-1705 вих.13 Про усунення порушень вимог Законодавства України 

«Про доступ до публічної інформації»», враховуючи пояснення керуючого 

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

беручи до уваги невідповідність фактів зазначених в поданні рішенню 

виконавчого комітету міської ради від 14.11.2013 року №351 «Про організацію 

виконання Закону України про доступ до публічної інформації» у Бережанській 

міській раді (пункт 4), враховуючи пропозиції постійно комісії із законності і 

правопорядку, Бережанська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Подання прокуратури Бережанського району від 19.10.2013 року № 46-

1705 вих.13 « Про усунення порушень вимог Законодавства України «Про 

доступ до публічної інформації»»  прийняти до відома.. 

2. Надати в прокуратуру Бережанського району рішення виконавчого 

комітету Бережанської міської ради від 14.11.2013 року №351 «Про 

організацію виконання Закону України «Про доступ до публічної 

інформації»» із всіма додатками, та  від 13.03.2012 року № 436 «Про 

встановлення розміру плати за копіювання та друк інформації», згідно 

Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

3. Направити в Всеукраїнське об’єднання малого та середнього бізнесу 

«Фортеця» у Тернопільській області лист-повідомлення, що запитувані у 

інформаційному запиті від 15.07.2013 р. документи будуть направлені 

Всеукраїнське об’єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця» у 

Тернопільській області лише після відшкодування вартості фактичних 



витрат на копіювання та друк копій документів, розрахованих відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 р. №740 «Про 

затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, 

що надаються за запитом на інформацію» та рішення виконавчого комітету 

Бережанської міської ради №436 від 13.03.2012 року «Про встановлення 

розміру плати за копіювання та друк інформації». 

4. Не притягувати до дисциплінарної відповідальності керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету міської ради Тиманського О.С. у зв’язку 

з відсутністю в його діях порушення вимог Закону України «Про доступ до 

публічної інформації». 

5. Дане рішення направити в прокуратуру Бережанського району 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


