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Про затвердження розмiру фактичних
ви,грат на копiювання або лрук локументiв.
що надаються за запитами на iнформачiю,
та порядку вiдшкодування цих витрат

Вiдповiдно до cTaTTi 55 Закону Украiни "Про мiсцеве самоврядування в
УкраiЪi", частини ,третьоI cTaTTi 2l Закону УкраТни "Про лоступ до публiчноi
iнформачii'' та постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд l3.07,20ll р. Nч 740
"Про затвердження граничних норм витрат на копiювання або лрук локументiв.
що надаються за запитом на iнформацiю",
l.

Затвердити:

1.1. Порядок вiдшкодування фактичних витрат на копiювання або лрук
документiв, що надzlються за запитами на iнформачiю (лолаток l).
1.2. Норми фактичних витрат на копiювання або друк документiв, що
надаються за запитами на iнформачiю (лодаток 2).
1.3. Зршок заявки на виписку раху ка для здiйснення оплати фактичних
витрат на копiювання або друк документiв, що надают ся за запитами на
iнформачiю (лолаток 3),
1.4. Зразок рахунк на вiдшкодування фактичних витрат на копiювання або
лрук документiв, що надаються за запитами на iнформачiю (лодаток 4).
2. Кон,троль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
районноТ рали Л.Бабенко.
LБондаренко
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Додаток

l

до розпорядження

порядок

вiдшкодування факгичних витрат на копilовання або лрук документiв, що
надаються за запитами на irrформачiю

1. I{им Порядком визнача€ться

механiзм вiдшкодування запитувачами

iнформашii фактичних витрат на копiювання або друк документiв, що надаються
,Щолинською районною радою за запитами на iнформачiю.
2. Порядок вiдшкодування фактичних витрат на копiювання або друк
Порядок),
документlв, що надаються за запитами на iнформачiю (далi
]астосовусться у випадку. коли районна рада € на,]ежним розпорядником

-

iнформацiТ.

3.

Вiлшкодування запитувачами iнформачii фактичних витрат на
копiювання або друк документiв здiйснюсться в разi потреби у виготовленнi
бiльше l0 cTopiHoK запиryваних локументiв,

розмiру вiдшкодування виTрат на копiювання або лрук (виготовлення)
документiв, що надаються за запитами на iнформачiю, також враховуються
витрати, пов'язанi зi скануванням або iншою комп'ютерною обробкою ltих
документiв.
Оплата рахунку на вiдшкодування фактичних витрат на копiювання або
друк документiв, цо надаються за запитами на iнформачiю, злiйснюсться в бульякiй фiнансовiй ycTaHoBi, зручнiй лля запитувача.
4. Розмiр вiдшкодування витрат на копiювання або друк запитуваних
докуvентiв виfначасткя виконавцем за запиlом вiдловiдно ло розмiру
фактичних витрат на копiювання або друк документiв, що надаються на запити
на iнформацiю, розпорядником якоТ с районна рада, затверджених цим
,Що

Порядком.

5. Виконавець по запиry в разi необхiдностi здiйснення копiювання або
друку локументiв за запитом на iнформацiю обсягом бiльше l0 cTopiHoK готус
заявку на виписку рахунка для здiйснення оплати фактичних витрат на
копiювання або друк документiв, що надаються за запитом (далi - Заявка), до
фiнансово - господарського вiддiлу за формою, затвердженою цим
розпорядженням.

6. На пiдставi о,гриманоТ Заявки начальник фiнансово

-

господарського
вiдлiлу протягом одного робочого дня вилису€ рахунок дJIя здiйснення оплати
фактичних ви,Фат на копiювання або друк документiв, що надаються за запитом
на iнформачiю (лалi - Рахунок), за формою, затвердженою цим розпорядженням,
передас його виконавцю по запиту дlя направлення у встановлений Законом
"Про доступ до публiчноi iнформачii"' строк запитувачу iнформачii.
7. Вiдповiдь на запит надасться пiсля отримання докуvен гiв. шо
пiлтверджують повну оплату витрат, пов'язаних iз наданням вiдповiдi. Вiдповiль
на запит не нада€ться у разi повноi або частковоТ вiдмови запитувача вiд оплати
витрат, пов'язаних iз наданням вiдповiдi за запитом на iнформаuiю.

8. У разi ненадходження у мiсячний сфок докlr,,rентiв, що пiдгверджують
повну оIшату витрат, у базi запитiв на iнформацiю ,ЩолинськоТ рйонноi рали
робrться позначка про вiдмову в отриманнi вiдповiдi на запит на iнформацiю.
9. Вiдповiдi за з:lпитами на iнформацiю, що мають надаватися безкоштовно,
використ {ям послуг попIтового, факсового,
пов'язане
апе надання
телефонного та iншого зв'язку (KpiM лисryванItя засобаrr,rи елекгронноТ поluти, а
Tzlкor( листуваIrЕя попIтою та ведення телефонних розмов у межах УкраiЪи),
надаються пiсля сплати зазначених посlIJг.
10.Коurпr, одержанi як вiдшкодування фактичнrо< ви,трат на копiювання або
друк локументiв, що надаються за зzшитом на iнформацirо, залишаються у
розпорядхсеннi юридичноi особи - ,Щолинськоi районноi ради як вiлшкодвання
факпtчнrа< витрат rrшяхом вiдновлення касовIл( видаткiв.
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Керуючий справами
виконавчою апараry
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Додаток 2
до розлорядження
рад

0р,

Норми вштрат на копiювання або
друк документiв. що надаються за
запитом на iнформацirо
друк документiв формату А 4 та менше
(в тому
двохстороннiй друк) - 0,2 вiдсоткi po."iiy про*пr*о*горозмiру
MiHiMyMy лля
працездатних осiб за виготовлення олнiсТ
стЬрiнки,
,,,,л_]
числl _5_:1':*rня_або

2. КопiЯ

або друК копiй документiВ
формату А3 та бiльшого розмiру (в тому
числi двостороннiй друк)
- 0,3' вiдсотка ьr"ьу ;p;;;;;io.o

",ri"y"y оr"

працездатних осiб за виготовлення однiсТ сторiнки.

з. Копiювання або друк копiй документiв
3.
буль-якого формату, якщо в
документах lluр)lл
дч\Jпlчпr4л
поряд з вlдкритою
вiдкритою lнФормацiсю
iнформачiсю мiститься iнформач
iнформачiя з обмеженим
доступом, що потребус iJ вiдокремлення, np"*o"y"urn"
,ощо (в тому числi
Двостороннiй Друк)
0,4 вiдсотка ро.r;ру про*йо"о.о MiHiMyMy
для
працездатних осiб за виготовлення однiсi сторiнки. '

-

4. Виготовлення цифрових копiй шляхом_
сканування
прожиткового MiHiMyMy для працездатн lx

осiб au

-

0,2 вiдсотка розмiру
олriсТ сторi"*и, '

"".oro"n"rn"

Примiтка. Розмiр прожитковоло MiHiMyMy
для працездатних осiб за виготовлення однiсi сторiнки
встаноалюеться на дату копiювання або
друку документiв,

Керуrочий справами
виконавчого апараry
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Додаток 3
до розпоряджсння
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ва виписку рахувко для здiйсяенпя оплдти витретна копiювдвня rбо друк документiв,шо
нlдаюl,ься 3а 3апитом нд iпформацiю

(Еайменування

стуtсгурно

пiлрозлiлу, у якому знаходиться запитувава iнформачiя)

та iнiцiали запитувача - фiзичноi особи, найменування
- юридичноI особи або об'едванпя громадян! що не мас

i особи

KiJbKicr ь

Послугд, що надд€ться
Копiюванпя або друк копiй документiв формату А4 та меншого
р9!цц Ф:9}_I.чи,сл!д!9с]ор9lц:jr
Копiювання або лрук копiй локументiв формату А3 та бiльшого
р99цФу
Копiюваяяя або лрут колiй локумент
докуt{ентах поряд з вiдкритою iнфор
обмея{еним досryпом, що потребу€ j'i'
тощо (у тому числi двостороннiй лру
факсового. lелефонного та iншого
вказанням необхiдоi нформачii (ви.л

дрщ)

(удцуjц9дiдр_о"9]9р9цц!Iдр_уJ)
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(за вiдсутностi данпх ставиться прочерк)
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Керуючпй справами
впконrвчого апарrту
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Додаток 4
до розпорядження

Зршок рахункд
пr вИшкодувsпня фактичпих BtlTplT нд копiюваttня дбо друк документiв, що
rtад!ються зд запrtтамп на iяформацiю
Надавач послуг: Долинська райоЕна рада
Ре€страцiйний pax}aroк:
МФо банкч:
Кол е.ЩРПОУ:

вц

Найменування

рлхунок

}G

20

Bapтicтb
виготовлепп,

року
кiлькiсть

1

аркушiв, ол.

арк.
(без ПЛВ). mн

I[iHa
(без

ПДВ), фн

Вiдшколування фаrсгичнЕх витат на
копiюваняя або др}т доryаrентiв, що
fiФвютьая за зtшитом на iЕформацiю

рлзом

Усього до сплати:

Виконавець:

(пiдлис)

Керуючrrfi спрввrмп
впкопавчого апараlу

(c}ara прописом)

посада (прiзвице, iвiцiали)
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