
Звіт  
про результати повторного відстеження регуляторного акту 
рішення виконавчого комітету Красноармійської міської ради 

«Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, 
що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат» 

 
 
 
1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: рішення 
виконкому «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк 
документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих 
витрат» від 19.09.2012 №322. 
 
 
2. Назва виконавця заходів з відстеження: заходи з відстеження результативності  
регуляторного акта проводить головний спеціаліст по роботі з забезпечення доступу до 
публічної інформації Красноармійської міської ради. 
 
 
3. Цілі прийняття акта: метою прийняття є забезпечення прозорості та відкритості 
діяльності Красноармійської міської ради, як суб’єкта владних повноважень і створення 
механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації шляхом фіксованої 
оплати за отримання копій запитуваних документів, якщо їх кількість становить більш як 10 
сторінок. 
 
 
4. Строк виконання заходів з відстеження: 06.06.2014 - 07.07.2014. 
 
 
5. Тип відстеження: повторне. 
 
 
6. Метод одержання результатів відстеження: аналіз статистичних даних. 
 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також 
способи одержання даних:  
- загальна кількість запитів на інформацію, отриманих Красноармійською міською радою; 
- фактичні дані щодо кількості запитів на отримання інформації обсягом більше 10 сторінок; 
- розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією даного регуляторного акту. 
     Дані про кількість запитів на інформацію – власні, на підставі журналу реєстрації запитів 
щодо публічної інформації.  
     Показники надходження до місцевого бюджету надані відділом бухгалтерського обліку 
міської ради. 
 
 
8. Кількісні та якісні значення показників результативності  акта: даний регуляторний 
акт розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011р. № 740 
«Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що 
надаються за запитом на інформацію».  
     Кількісні показники: 

- всього отримано запитів на публічну інформацію за період дії регуляторного акту з 
19.09.2012 по теперішній час (07.07.2014) – 186; 



- кількість запитів на отримання інформації обсягом більше 10 сторінок – 5; 
- розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією даного регуляторного  

акту – 38 грн. 12 коп. 
      Слід зазначити, що за одним із запитів на отримання інформації обсягом більше 10 
сторінок, запитувач витрати на копіювання або друк запитуваних документів не 
відшкодував, тобто фактично відмовився від отримання відповіді на свій запит.   

Якісні показники: 
- зменшення витрат з місцевого бюджету на копіювання та друк документів за 

запитами на публічну інформацію; 
- додаткове надходження коштів до місцевого бюджету; 
- забезпечення звільнення запитувача від надмірних витрат через визначену фіксовану 

вартість отримання документів, що містять публічну інформацію; 
- уникнення зловживань з боку запитувачів.                                                                                                                             

 
 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених 
цілей: за результатами повторного відстеження результативності регуляторного акту – 
рішення виконкому міської ради «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання 
або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих 
витрат» - ефект від запровадження регуляторного акту є позитивним; регуляторний акт 
відповідає чинному законодавству, залишається актуальним і не потребує змін чи доповнень. 
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