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ст. 2| Закону УкраiЪи <Про доступ до публiчноi
iнформацiЬ (далi - Закон), у pmi, якщо задоволення запиту на iнформацiю
передбачае виготовлення копiй документiв обсягом бiльш як 10 cTopiHoK,
запитувач зобов'язаний
та друк.

Згiдно з п. 8.16. Порядку розгляду запитiв на публiчну iнформацiю
в Харкiвськiй мiськiй радi та fi виконавчих органах, затвердженого рiшенням
виконавчого KoMiTeTy XapKiBcbKoi MicbKoI ради вiд 10.06.2015 М 337
(далi - Порядок) у разi, якщо обсяг запитуваних документiв або документiв,
що мiстять запитувану iнформацiю, становить бiльше нiж 10 cTopiнoK,
запитувачу безкоштовно надаються копiТ перших 10 cTopiHoк документа
(будь-якого з документiв). Копii iнших cTopiнoк документiв надаються
пiсля вiдшкодування фактичних витрат на копiювання, друк, сканування
документiв або i"rrry iх комп'ютерну обробку.

Обсяг пiдготовлених за запитом документiв (нак€в голови адмiнiстрацiТ
Киiвського району XapKiBcbKoi MicbKoT ради вiд 10.05.2018 J\b lЗlаг
кПро закрiпленнrl територiI обслуговуванЕя за закJIадами загальноТ середньоТ

вiдшкодувати фактичнi витрати на копiювання

освiти на 2018 рiю> та додатки |-2з голови адмiнiстрацii КиiЪськогоосвlти на /.U Iб рlю) та додатки |-Z5 до нак€}зу голови адмшlстрацll t(иlвського
району XapKiBcbKoi MicbKoT ради) становить 32 сторiнки. Першi 10 cTopiHoK
надаються на запит безкоштовно, iнmi - пiсля вiдшкодування фактичних
витрат на копiювання, друк, скануванЕя документiв або iншу комп'ютерну
обробку. Зазначений наказ зберiгаеться в Адмiнiстрацii району викJIючно

у паперовому виглядi.
Чинним законодавством не передбачено здiйснення сканування

Адмiнiстрацiею КиiЪського району XapKiBcbKoi мiськоi ради
(далi - Адмiнiстрацiя району), в межах компетенцii, розглянуто Ваш запит
на iнформацiю вiд 07.05.2018 щодо надання вiдомостей про закрiплення
територii обслуговування за загальноосвiтнiми навчапьними закJIадами
м. Харкова на 201'81201'9 навчальний piK.

За результатами
Вiдповiдно до

розгJIяду повiдомлясмо наступне.

документiв. Але виконавчi органи XapKiBcbKoi MicbKoI ради з метою



найбiльш повноi реалiзацii права громадян на iнформацiю надають cKaHoBaHi
копiТ документiв шляхом надiсланЕя ik на електронну пошту запитувача,
але пiсля вiдшкодування фактичних витрат на копiювання, друк, сканування
документiв або i"-y комп'ютерну обробку, оскiльки здiйснення сканування
можливо лише пiсля виготовлення копiй документiв згiдно з Тх порядком
зберiганrrя.

Рiшенням виконавчого KoMiTeTy XapKiBcbKoT MicbKoT ради
вiд 28.09.2011 J\Ъ 68З (далi - Рiшення) з урахуванням постанови Кабiнету
MiHicTpiB вiд |З.07.20|1 Jф 740 затверджений розмiр фактичних витрат,
пов'язаних iз копiюванням або друком документiв.

Щля задоволення запиту запитувачу необхiдно сплатити BapTicTb

фактичних витрат, пов'язаних iз копiюванням та друком зiвначених у запитi
документiв, у будь-якiй зрl^rнiй для
згiдно з рахунком, що додаеться.

нього фiнансовiй ycTaHoBi

Згiдно з Рiшенням надсилання копiй документiв за запитом
здiйснюеться пiсля пiдтвердження оплати BapTocTi фактичних витрат,
пов'язаних iз копiюванням або друком документiв, шляхом надiслання
до розпорядника iнформацii оригiналу розрахункового документа.

Виходячи з вищенаведеного, повiдомJLяемо, що протягом двох тижнiв
з дня вiдправленнrl рахунку запитувачу необхiдно надiслати поштою
оригiна-гl розрахункового документа до адмiнiстрацii КиiЪського району
XapKiBcbKoT MicbKoi ради за адресою: м. XapKiB, вул. Чернишевська, 55
з понедiлка по четвер з 9.00 до 18.00, у п'ятницю з 9.00 до 16.45,
перерва - з 13.00 до 13.45 (телефони для довiдок 725-З2-81,725-24-84).

Пiсля пiдтвердження сплати BapTocTi фактичних витрат, пов'язаних
iз копiюванням та друком документiв, запитувачу будуть наданi запитуванi
копii документiв.

,Щодатки:
l. Першi 10 cTopiHoK документiв, якi надаються безкоштовно,

а саме - нак€в голови адмiнiстрацii КиiЪського району Харкiвськоi MicbKoi
ради вiд 10.05.2018 J\b 1Зlаг <Про закрiплення територii обслуговування
За Закладами загальноi середньоi освiти на2018 piк> на 3 арк. та додатки I-7
до нак€ву голови адмiнiстрацiI КиТвського району XapKiBcbKoi MicbKoT ради
на 7 арк. -всього 10 арк. в l прим.

2. Рахунок на вiдшкодуванЕя фактичних витрат на копiюванIIя та друк
документiв, що надаються за запитом 1арк.,вlприм.
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