
УКРАЇНА

Ви к о н а в ч и й  к о м і т е т  Не т і ш и н с ь к о ї  м і с ь к о ї  ра д и

вул.Шевченка, 1, м.Нетішин, Хмельницька область, 30100, тел.(03342) 9-05-90, факс 9-00-94 
E-mail: miskrada@ netishynrada.gov.ua Код ЄДРПОУ 05399231

№ б/н від 18.08.2020

Олені МАТРОСОВІЙ

Додатково до листа виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 
21 серпня 2020 року № 34/01-22-2860/2020 про розгляд Вашого запиту на 
отримання публічної інформації щодо надання копій протоколів засідань 
постійної комісії із забезпечення реалізації житлових прав громадян та 
громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Нетішинської 
міської ради за період 2015-2020 років, повідомляємо таке.

У зв’язку з тим, що задоволення Вашого запиту на отримання публічної 
інформації передбачає виготовлення копій обсягом більш як 10 сторінок, і 
становить 1170 сторінок, керуючись частиною другою статті 21 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації», запитувач зобов’язний відшкодувати 
фактичні витрати на копіювання документів понад встановлений обсяг. При 
цьому, зазначаємо, що копії 10-ти сторінок документу надаються безкоштовно.

Також звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 21 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» розмір фактичних витрат 
визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах 
граничних норм, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 
13 липня 2011 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання 
або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», зі змінами.

Рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 27 серпня 
2020 року № 364/2020 встановлені розміри витрат на копіювання, друк та 
виготовлення цифрових копій документів, що надаються виконавчими 
органами міської ради для задоволення запитів на інформацію, а саме 
виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування більш як 10 
сторінок -  0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 
на виготовлення 1 сторінки. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або 
друку документів.

Також звертаємо Вашу увагу на те, що у запитуваних Вами документах 
(протоколах) міститься інформація з обмеженим доступом.

mailto:xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.xx


2

Інформація з обмеженим доступом -  це конфіденційна, таємна та 
службова інформація (частина 1 статті 21 Закону України «Про інформацію»). 
Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ 
до якої обмежено фізичною або юридичною особою (частина 2 статті 21 
Закону України «Про інформацію»). Відповідно до статті 11 Закону України 
«Про інформацію» інформація про фізичну особу (персональні дані) включає 
відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або 
може бути конкретно ідентифікована. До конфіденційної інформації про 
фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний 
стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце 
народження.

Тому, у виготовлених цифрових копіях протоколів слова, що становлять 
конфіденційну інформацію про громадян є прихованими.

На підставі вищезазначеного, надсилаємо Вам скановані копії 
запитуваних Вами документів у кількості, що не перевищує 10 сторінок, а 
також направляємо Вам для оплати рахунок про відшкодування витрат за 
виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування.

Після надання копії квитанції про відшкодування витрат за виготовлення 
цифрових копій документів, копії запитуваних документів будуть виготовлені 
та надіслані Вам у передбачені законом терміни.

Додаток: - копії протоколів засідання постійної комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав громадян № 1 від 16 січня 2015 року 
та частини протоколу № 2 від 12 лютого 2015 року, усього на 
10 арк;

-рахунок № 1 від 01 вересня 2020 року про відшкодування 
витрат, на 1 арк.
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