
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

■и
просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. 744 63 14, e-mail: humpolitie@dnip,rorada.gov±iia

Про надання відповіді на 
інформаційний запит

Розглянувши Ваш запит стосовно надання інформації та копій 
документів, повідомляємо таке;

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». 
Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 «Про затвердження 
граничних норм витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються 
за запитом на Інформацію», враховуючи розпорядження Дніпровського міського 
голови від 27.06.2017 № 655-р «Про затвердження Порядку відшкодування 
фактичних витрат на копіювання (сканування) або друк копій документів, що 
надаються за запитом на інформацію Дніпровською міською радою», наказ 
департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 24.09.2018 
№ "577 «Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на 
копіювання (сканування) або друк копій документів, що надаються за запитом на 
інформацію департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради», 
Ви маєте право отримати безкоштовно 10 сторінок запитуваної інформації.

Відповідь на Ваш інформаційний запит становить понад 10 сторінок. Для 
отримання більших обсягів зазначених у запиті документів Вам необхідно 
сплатити рахунок.

н а№ 37/1992 від 31.07.2020

Вікторія
foi+reguest-73283-22ed4ecl
@dostup.pravda.com.ua

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

В. о. директора департаменту В. А: Рог

Чайковська Тетяна Миколаївна 
Тонт Анастас!я Ігорівна



Додаток 2
до Порядку відшкодування фактичних 
витрат на копіювання (сканування) 
або друк копій документів, що 
надаються за запитом на інформацію 
департаментом гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради

Форма

Отримувач: департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради,
просп, Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000
Код ЄДРПОУ: 40506248
Рахунок: иА83820ї720344260001000095804
Банк отримувача: Держказначейська служба України, м. Київ
Код банку: 820172
Платник: Вікторія (йм+ге§ие8С73283-22ес!4ес1 @йо8йір.ргаусІа.сот.иа)
(прізвище та ініціали -  для фізичної особи, найменування та код ЄДРПОУ -  для юридичної 

особи)
Рахунок № 37/1992

від25.08.2<320

Найменування

Витрати на 
копіювання, 
сканування 
1 сторінки, 

грн.

Кількість
сторінок

Сума,
грн.

Відшкодування фактичних витрат на 
копіювання (сканування) або друк копій 
документів, що надаються за запитом на 
інформацію, розпорядником якої є 
департамент гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради

0,47 65 30,55

Витрати, пов’язані з наданням відповідей 
за запитами на Інформацію, з 
використанням послуг поштового зв’язку

X X

РАЗОМ X X 30,55

Усього до сплати:

^Тридцять гривень 55 коп, (без ІІДВ) 
(сума прописом)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії 
при департаменті Н. В. Коротун

(ініціали, прізвище)


