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ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 
Житомирський навчально-виховний комплекс № 38

Ідентифікаційний код 22061545 
10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера 10а. тел. №43-04-97

№ 164
від 27.08.2019 р.

Про запит на інформацію

Гр. Тетяні
<ґоі+гециез1-53156-05357Юе 
@ёо8Шр. ргаусіа. с о т . иа>

Розглянувши Ваш запит на інформацію від 20.08.2019 р. щодо 
надання:

-  довідки про зміни кошторису ЖНВК № 38 на 2019 рік.
-  надходження та використання з спеціального фонду благодійних коштів 

та майна за 2018-2019 р.
-  копію бюджетного запиту ЖНВК № 38 на 2018-2019 р.
-  фінансування закладу згідно його кошторису у 2019 р. (недофінансування 

які статті не покриті)
Надання інформації, яку Ви запитуєте передбачає виготовлення 28 

копій сторінок документів. Відповідно до частини 2 статті 21 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» у разі, якщо задоволення 
запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом 
більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні 
витрати на копіювання та друк.

Звертаємо увагу, що копії сторінок документів, зберігаються в 
ЖНВК № 38 на паперових носіях у друкованому вигляді, а тому можуть 
бути надані у формі зберігання у розпорядника.

Надання інформації в електронному вигляді можливе, якщо вона 
офіційно зберігається розпорядником у такій формі.

Відповідно до рішення Житомирської міської ради від 15.12.2011 р. 
№ 767 «Про встановлення норми витрат на копіювання та друк 
документів для задоволення запитів на інформацію» надаємо розрахунок 
оплати за копіювання документів для задоволення Вашого запиту.



Кількість копій (шт.) Ціна за одну копію 
(грн.)

Сума до сплати (грн.)

28 4.17 116.76

Просимо перерахувати кошти иа рахунок у Державній казначейській 
службі у м. Житомир, згідно наступними реквізитами:

р/р 31559237497359 МФО 820172 у ДКСУ м. Київ
Одержувач: Житомирський навчально-виховний комплекс № 38,
код ЄДРПОУ 22061545

Підстава: за задоволення інформаційного запиту.
Після сплати вищевказаної суми просимо повідомити про це навчально- 

виховний комплекс № 38 в письмовому вигляді на поштову адресу: 10008 
м. Житомир, вул. Святослава-Ріхтера, 10-А та надати документ, що 
підтверджує оплату і запитувана інформація буде надана Вам у встановлений 
законодавством термін.

Вик.: Хоценко А.П.


