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Про надання iнформацii

шановний пане Миколо!

У .Щарниuькiй районнiй в Micтi Кисвi державнiй адмiнiстрацiТ (далi -
райлержадмiнiстрацiя) вiдповiдно до вимог Закону УкраiЪи (Про досryп до
гryблiчноi iнформацii>, далi - Закон, Указу Президента УкраiЪи вiд 05 травня
201l року Ns 547/20|l <Питання забезпечення органами виконавчоТ влади

доступу до публiчноi iнформачiТ> у межах компетенцii розглянуто Ваш
iнформачiйний запит вiд lб травня 202| року (вх. вiд 17 травня 2021 року
}l! l0l - l00 (з)) стосовно надання копiй наказiв про премiювання Bcix
працiвникiв {арницькоi районноi в MicTi Киевi лержавноi адмiнiстрацii
протягом 2020 року, про що в частинi що стосуетьс* яадання копiй наказiв
апарату та розпоряджень особового скпаду райдержадмiнiстрачii про
премiювання керiвництва та працiвникiв апарату раЙдержадмiнiстрацii
повiдомляемо.

У разi якщо задоволення запита на iнформачiю перелбачас виготовлення
копiЙ документiв обсягом бiльше як десять cTopiHoK, запитувач зобов'язаний
вiдшкодувати фактичнi витрати на копiювання та друк. Розмiр таких витрат не
може перевищувати граничнi норми витрат на копiювання та друк, встановленi
Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни вiдповiдно до Закону УкраТни <Про доступ до
гryблiчноi iнформацiЬ>.

Розпорядженням райдержалмiнiстрачii вiд 05.10.2020 лlЬ 655 <Про
затвердження розмiру фактичних витрат на копiювання або друк локументiв,
що надаються за запитом на iнформаuiю, та Порядку вiдшкодування цих витрат

у,Щарницькiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii), зареестрованим
F{ у I_{ентральному мiжрегiончшьЕому управлiннi MiHicTepcTBa юстицii (м. КиiЪ)

3 16 жовтня 2020 року за Л! 25ll254;252/255 затверджено розмiр фактичних

3 витрат на копiювання або друк документiв, та Порядок вiдшкодування
О фактичних витрат на копiювання або друк документiв, що надаються за

запитом на iнформацiю, розпорядником якоi € райдержадмiнiстрацiя.
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Отже, у зв'язку з великим обсягом запиryваних Вами документiв та
потреб у ix копiюваннi i cKaHyBaHHi, надаемо рахунок для здiйсненнJI оплати
витрат на копiювання (сканування) документiв, що надаються за запитом, iз
з€вначенням обсяry ви,грат та реквiзитiв.

Слiд зазначити, що у задоволеннi запиry нада€ться вiдмова у разi повноi
або частковоi вiдмови запитувача вiд оплати рахунку (частина друга cTaTTi 2l
Закону Украiни <Про доступ до публiчноТ iнформацiТ>).

Водночас, надаемо скан-копii документiв обсягом десять cTopiнoк у яких
мiститься запитувана Вами iнформачiя.

KpiM того, слiд зазначити, що згiдно з частинами першою та третьою
cTaTTi 23 Закону рiшенrrя, дii чи бездiяльнiсть розпорядникiв iнформацii можуть
бути оскарженi до керiвника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рiшень, дiй чи бездiяльностi розпорядникiв iнформацii до сулу
здiйснюсться вiдповiдно до кодексу адмiнiстративного судочинства Укратни.

.Щодаток: p.txyнoк для здiйснення оплати вiд 18.05.202l JriЪЧ на l арк. в 1 прим.;
скан-копii документiв на 10 арк. в l прим.

З повагою

Керiвник апарату Юрiй ВОЛОШН

Iрrиа Кра.чснко 56,1 98 65
олена вдценко 565 ]6 28


