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Вiд ла
На Ns

Наталiя Суранова

Шановна паrri I{aTa;Tic !

На Ваш запиТ }Ia отримання tlублiчноТ iнформацii вiд 22.о6.2о21 виконавчий KoMiTer.
м icbKol' ради повiдоl\1ляс наст)lпне.

Вiдпсlвiдно ста,|-гi 2l Закону Украi'ни кПро доступ до публiчноi iнформацii.)), у разi,якIцо задовоJIення запи,гу' на iнфорvrацirо персдбачас, вигоl-овлення копiй докlментiв обсягоrт
бi.ltьше 10 cTopiHoк. запит\,tsач зобов'язаний вiдtпко,цува,ги фак,ги.lнi витрати на копiювання
Та др),к.

У зв'я,зк1' з LIиМ проl]оrr},€Мо ВаМ здiйсниr,и оплатУ витрат на копiкlвання, сканування
абО дрliК копiй докуlvtентiв. у разi rтотреби tsиготовлення бiльше як 10 cTopiHoK.urr"ryuu""*
документiв. lIочинаючи з rlершоi' ст,орiнки вiлповiдно до норм, затверджених
ро:]поряJ{ЖенняМ мiськог,О I.олоt]И вiд 0З.06.202l .,Ц 252-р.

ЗгiднО з пунктоМ J0 цьсlгсl порядку, строк розг.,IядY
зарахування кош,t,iв на вirцповiдний рахунок.

У вигrалку незгоди з данок) вiдпсlвiддкl I]и Mac,te
ttсредбаченом), чинн им :]аконодавстl]оl\1 Украi'ни.

Дода,гок: рах)/нок вiд 25 червня 202l року Лч 9.

З повагою,

мiський голова

C'yxrlp|KtlBu (),(' 
,

(0б2721 4-0З-92,

Босва А
(0б27 2)

запиту зуIIинясться до MoN,reн.l-y

праRо оскаржити ii у порядку.

О.А. Азаров



Реквiзитп paxyHKiB:

в.МТГ/24060З00
5692

и



надавач послуг

Код еДРПОУ
Рахунок

Платник

Виконавчий KoMiTeT
Костянтинiвськоi мiськоI ради

04052790

юриллпноi,особи або об'сднання громадlн, що не мае стаryсу юриличноi особи)

рАхунок Jф

Найменування послуги, що надаеться кiлькiсть
cTopiHoK

Щiна,
гривень

Су"а,
гривень

копlювання аЬо лрук копiй документiв
формату А4 та меншого розмiру (в
тому чирлi двостороннiй друк)*

/ -j7 .6у -"Z-
копiюььнняабо@
формату АЗ та бiльшого розмiру (в
тому числi двостороннiй друк)*
Копiювання або друк копiй локументiв
буль-якого формату, якщо в
докуl\,fентах поряд з вiдкритою
iнформачiею мiститься iнформацiя з
обмеженим доступом, що потребуе iT
вlдокремлення, приховування тощо (в
тому числi двостороннiй друк)*
Виготовлення цифрових копiй
докуIчIентiв шляхом сканування *

Усього до сплати Г7}7

Начальник вiддiлу облiку

z"62777Z /:l?ZZ:--

(прiзвише та iнiчiали)


