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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 р.
№ 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативноправових актів міністерства та інших органів виконавчої влади» (зі змінами), з
метою упорядкування нормативно-правових актів Краснокутської районної
державної адміністрації Харківської області, керуючись статтями

6,39,41

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1 .Внести до розпорядження голови Краснокутської районної державної
адміністрації

Харківської області

від 20.04.2012 № 153 «Про встановлення

розмірів плати за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на
інформацію Краснокутською районною державною адміністрацією Харківської
області», зареєстрованого в Краснокутському районному управлінні юстиції
Харківської області від 03.05.2012 № 3/137, такі зміни:

2
1.1 додаток
документів,

що

до розпорядження «Розміри плати за копіювання або друк
надаються

за

запитом

на

інформацію

Краснокутською

районною державною адміністрацією Харківської області», викласти в новій
редакції (додається).

2.Юридичному

сектору

(Лащенко В.В) забезпечити

апарату

районної

державної

адміністрації

подання цього розпорядження

на державну

реєстрацію до Краснокутського районного управління

юстиції Харківської

області в порядку, установленому чинним законодавством.

3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату
Краснокутської районної державної адміністрації С.В. Назарову.

4.Розпорядження набуває чинності з дня його опублікування в газеті
«Промінь».
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РОЗМІРИ ПЛАТИ
за копіювання або друк документів,
що надаються за запитом на інформацію
Краснокутською районною державною адміністрацією
Харківської області
Послуга, що надається
Копіювання або друк копій документів формату
А4 та меншого розміру (в тому числі
двосторонній друк)
Копіювання або друк копій документів формату
АЗ (в тому числі двосторонній друк)
Копіювання або друк копій документів будьякого формату, якщо в документах поряд з
відкритою інформацією міститься інформація з
обмеженим доступом, що потребує її
відокремлення, приховування тощо (в тому
числі двосторонній друк)

Начальник відділу організаційної
роботи апарату райдержадміністрації

Розміри плати
0,05 % від мінімальної
заробітної плати за
виготовлення однієї сторінки
0,01 % від мінімальної
заробітної плати за
виготовлення однієї сторінки
0,03 % від мінімальної
заробітної плати за
виготовлення однієї сторінки
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