
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ  

 

20.02.2020                                            м. Київ                                             № 240 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження Розміру фактичних витрат 

на  копіювання або друк  копій документів,  

що надаються за запитами на інформацію,  

розпорядником  якої є Національна рада України  

з питань телебачення і радіомовлення, та  

Порядку відшкодування цих витрат 

 

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про доступ до 

публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня  

2011 року № 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або 

друк документів, що надаються за запитом на інформацію" (у редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року № 4) Національна 

рада  України з питань телебачення і радіомовлення 
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 ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання 

або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, 

розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і 

радіомовлення, що додається. 

2. Затвердити Розмір фактичних витрат на копіювання або друк копій 

документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, що додається. 

3. Скасувати рішення Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення від 12 жовтня 2011 року № 2467 "Про затвердження розміру 

витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на 

інформацію, та порядок відшкодування цих витрат". 

4. Юридичному управлінню подати це рішення на державну реєстрацію 

до Міністерства юстиції. 

5. Виконання цього рішення покласти на сектор забезпечення розгляду 

звернень та доступу до публічної інформації управління організаційного та 

документального забезпечення, юридичне управління, управління фінансової та 

бухгалтерської служби.  

6. Відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності 

суспільного мовлення оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після 

державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. 

7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника голови Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення Герасим’юк О. 

 

Перший заступник голови             /підпис/                    Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 


