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У відповідь на Ваш запит  02.11.2020 року щодо надання інформації та 

копій документів, повідомляємо наступне. 

Згідно зі статтею 1 Закону України  «Про доступ до публічної 

інформації» (далі – Закон),  публічна інформація – це відображена та 

задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 

була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних 

повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 

знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 

публічної інформації, визначених цим Законом. 

Запитувані Вами копії документів складаються з 44 сторінок. 

Згідно зі статтею 21 Закону 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. 

Граничні норми витрат на копіювання або друк документів, що 

надаються за запитом на інформацію, затверджені постановою Кабінету 

Міністрів України від 13.07.2011р. № 740. Розмір фактичних витрат на 

копіювання, сканування (цифрове копіювання) або друк документів, що 

надаються за запитом на інформацію, та порядок відшкодування цих витрат 

затверджені рішенням виконкому від 12.09.2018 № 266. 

На підставі вищенаведеного направляємо Вам рахунок для здійснення 

оплати витрат на копіювання, сканування (цифрове копіювання) або друк 

запитуваних документів. Після оплати рахунку необхідно надіслати у зручний 

для Вас спосіб документ щодо оплати. 
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Одержати запитувані копії документів Ви можете після отримання 

міською радою підтверджуючого документа щодо повної оплати витрат на 

копіювання, сканування (цифрове копіювання) або друк запитуваних 

документів. 

Додатково повідомляємо, що окремі рішення щодо затвердження тарифів 

вартості послуг з користування майданчиками для паркування транспортних 

засобів у місті Ужгород, щодо затвердження переліку спеціальних земельних 

ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення 

паркування транспортних засобів у місті, щодо порядку визначення операторів 

на майданчиках для паркування комунальної форми власності, міською радою 

чи виконкомом не приймалися.  

Кількість платних паркувальних місць визначена рішенням виконкому 

25.04.2018 № 103 та складає 607 машиномісць. 

Додатки: 

- копія рішення виконкому 25.04.2018 № 103 «Про затвердження 

Положення про паркування транспортних засобів в місті Ужгороді» на 10 арк. в 

1 прим.; 

- рахунок на 1 арк. в 1 прим. 

 

 

 

В. о. міського голови,  

заступник міського голови                                                     Ігор ФАРТУШОК 
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