
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ГО ЛО В И   О Б ЛА С Н О Ї  Д Е Р ЖА В Н О Ї  А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї  

 

13.08.2018   м. Дніпро   № Р-534/0/3-18 

 

⌐                         ¬      
Про затвердження Розміру      

фактичних витрат на копіювання  

або друк документів, що надаються  

за запитом на інформацію,  

розпорядником якої є  

Дніпропетровська обласна  

державна адміністрація,  

та Порядку відшкодування  

цих витрат 

 

Керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, 

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” (із змінами):  

 

1. Затвердити: 

 

1) Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів,                       

що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація (додається). 

Зареєстровано в Головному територіальному 

управлінні юстиції у Дніпропетровській 

області 

 

“17”  серпня 2018 року за № 89/2426 

 

Уповноважена особа органу державної 

реєстрації______________________________ 
(підпис) 



2) Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником                                             

якої є Дніпропетровська обласна державна адміністрація (додається). 

 

2. Управлінню з фінансово-економічних питань апарату Дніпро-

петровської обласної державної адміністрації забезпечити в установленому 

порядку подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного 

територіального управління юстиції у Дніпропетровській області. 

 

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного  

оприлюднення у друкованих засобах масової інформації. 

 

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 

на управління з фінансово-економічних питань апарату Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації, контроль – на керівника апарату 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тимчук А.Л. 

 

 

Голова облдержадміністрації                                                    В.М.РЕЗНІЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови 

Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації 

13 серпня 2018 року 

№ Р-534/0/3-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗМІР 

фактичних витрат на копіювання або друк документів,  

що надаються за  запитом на інформацію,  розпорядником якої є 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

 

№ 

з/п 

Послуга, що надається Фактичні норми витрат    

 

1 Копіювання або друк копій документів  

формату А4 та меншого розміру  

(в тому числі,  двосторонній друк) 

 

0,1 відсотка розміру 

мінімальної заробітної 

плати за виготовлення  

однієї сторінки 

2 Копіювання або друк копій документів  

формату А3 та більшого розміру  

(в тому числі,  двосторонній друк) 

 

0,2 відсотка розміру 

мінімальної заробітної 

плати за виготовлення  

однієї сторінки 

Зареєстровано в Головному територіальному 

управлінні юстиції у Дніпропетровській 

області 

 

“17”  серпня 2018 року за № 89/2426 

 

Уповноважена особа органу державної 

реєстрації______________________________ 
(підпис) 



3 Копіювання або друк копій документів 

будь-якого формату, якщо в документах поряд  

з відкритою інформацією  міститься інформація  

з обмеженим доступом, що потребує  

її відокремлення, приховування тощо   

(в тому числі, двосторонній друк) 

0,5 відсотка розміру 

мінімальної заробітної 

плати за виготовлення  

однієї сторінки 

 

 

 

 

 

 

Виконуюча обов’язки начальника 

управління з фінансово-економічних  

питань апарату Дніпропетровської  

обласної державної адміністрації – 

головного бухгалтера                             О.В.МІСЮРЕНКО                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови 

Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації 

13 серпня 2018 року  

№ Р-534/0/3-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитом на інформацію, 

розпорядником якої є Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

 

1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником                         

якої є Дніпропетровська обласна державна адміністрація (далі –  Порядок), 

визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат 

на копіювання або друк документів, що надаються Дніпропетровською 

обласною державною адміністрацією (далі – облдержадміністрація) за запитом 

на інформацію. 

 

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли облдержадміністрація                   

є належним розпорядником інформації. 

Зареєстровано в Головному територіальному 

управлінні юстиції у Дніпропетровській 

області 

 

“17”  серпня 2018 року за № 90/2427 

 

Уповноважена особа органу державної 

реєстрації______________________________ 
(підпис) 



3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно: 

особі у разі надання інформації про себе;  

якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій 

документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;  

при наданні інформації, що становить суспільний інтерес.        

                                  

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на 

копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні 

більше як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, 

відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, 

що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація, затвердженого 

розпорядженням голови облдержадміністрації. 

 

 5. Загальний розмір відшкодування фактичних витрат на копіювання або 

друк запитуваних документів розраховується управлінням з фінансово-

економічних питань апарату облдержадміністрації. 

 

6. Розмір плати за копіювання (друк) однієї сторінки встановлюється 

залежно від розміру мінімальної заробітної плати станом на дату копіювання 

(друку) документів. 

 

7. Структурний підрозділ облдержадміністрації, відповідальний за 

розгляд запиту на інформацію (далі – відповідальний підрозділ), у разі 

необхідності здійснення копіювання або друку документів  обсягом більш                  

як 10 сторінок подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат 

на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, 

за формою згідно з додатком 1 (далі – заявка) до управління з фінансово-

економічних питань апарату облдержадміністрації. 



8. На підставі отриманої заявки управління з фінансово-економічних 

питань апарату облдержадміністрації протягом одного робочого дня виписує 

рахунок за формою згідно з додатком 2 і передає його відповідальному 

підрозділу, де знаходиться запитувана інформація, для подальшого 

направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.  

 

9. Оплата рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній 

для запитувача формі. 

 

10. Управління з фінансово-економічних питань апарату облдерж-

адміністрації невідкладно інформує відповідальний підрозділ про надходження 

коштів на відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів 

на реєстраційний рахунок облдержадміністрації. 

  

11. Після отримання облдержадміністрацією підтверджуючого документа 

щодо повної оплати рахунка запитувані документи надаються відповідальним 

підрозділом протягом п’яти робочих днів. 

 

12. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови 

запитувача від оплати рахунка. 

 

Виконуюча обов’язки начальника 

управління з фінансово-економічних  

питань апарату Дніпропетровської  

обласної державної адміністрації –  

головного бухгалтера                            О.В.МІСЮРЕНКО       

 

 

 
 

 



Додаток 1 

до Порядку відшкодування 

фактичних витрат на копіювання  

або друк документів, що 

надаються за запитом на 

інформацію, розпорядником  

якої є Дніпропетровська  

обласна державна адміністрація 

(пункт 7) 
 
 

Управління з фінансово-економічних 
питань апарату облдержадміністрації 

 
ЗАЯВКА № _____ 

від “___” ____________ 20__ року 
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів,  

що надаються за запитом на інформацію 
____________________________________________________________________________________________ 

(назва документа) 
_____________________________________________________________________________________________ 

(назва структурного підрозділу,  відповідального за розгляд запиту ) 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Платник________________________________________________________________________________________ 
(Прізвище та ініціали фізичної особи, найменування  юридичної особи або об’єднання громадян, що не має 
статусу юридичної особи) 

 

Послуга, що надається 
Вартість виготовлення 

одного аркуша,  грн 

Кіль-
кість 

аркушів 

Копіювання або друк копій документів формату А4  

та меншого розміру (в тому числі,  двосторонній друк) 

 

0,1 відсотка розміру 
мінімальної заробітної 
плати за виготовлення 

однієї сторінки 

 

Копіювання або друк копій документів формату А3  

та більшого розміру (в тому числі,  двосторонній друк) 

 

0,2 відсотка розміру 
мінімальної заробітної 
плати за виготовлення 

однієї сторінки 

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в 

документах поряд з відкритою інформацією  міститься інформація  з 

обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо   

(в тому числі,  двосторонній друк) 

0,5 відсотка розміру 
мінімальної заробітної 
плати за виготовлення 

однієї сторінки 

 

(За відсутності даних ставиться прочерк) 
Виконавець: 
                                                            
 ________________                                         ________________                      ______________________                          
(посада)                                                                    (підпис)                                       (Прізвище, ініціали) 
 
Керівник структурного підрозділу, 
відповідального за розгляд запиту  
________________                                        _________________                      ______________________                     
(посада)                                                                    (підпис)                                       (Прізвище, ініціали) 
                                                                                                                                           

 
Погоджено: 
Завідувач сектору забезпечення 
доступу до публічної інформації 
апарату облдержадміністрації  
 
________________                                        _________________                      ______________________                     
        (посада)                                                            (підпис)                                      (Прізвище, ініціали) 

 

 



Додаток 2   

до Порядку відшкодування 

фактичних витрат на копіювання  

або друк документів,  

що надаються за запитом на 

інформацію, розпорядником  

якої є Дніпропетровська  

обласна державна адміністрація 

(пункт 8) 
 

РАХУНОК № ___________ 
від “___” ____________ 20 ___   року 

 

Найменування послуг 

 

Вартість 
виготовлення 

одного аркуша, 
грн 

Кількість 
аркушів, од. 

Ціна, грн 

Копіювання або друк копій 
документів формату А4  
та меншого розміру (в тому числі,  
двосторонній друк) 

      

Копіювання або друк копій 
документів формату А3  
та більшого розміру (в тому числі,  
двосторонній друк) 

   

Копіювання або друк копій 
документів будь-якого формату, якщо 
в документах поряд з відкритою 
інформацією  міститься інформація  з 
обмеженим доступом, що потребує її 
відокремлення, приховування тощо     
(в тому числі,  двосторонній друк) 

   

РАЗОМ      

 

Усього  

до сплати: 

                                              грн      коп. 
(сума прописом) 

 
 

 

Надавач послуг Дніпропетровська обласна державна адміністрація  49004, м. Дніпро, 
пр. О.Поля, 1 

Код ЄДРПОУ 00022467 

Реєстраційний 
рахунок 

____________________________________________________________ 

Банк, МФО ДКСУ м. Київ, МФО 820172 

Платник: ____________________________________________________________ 

Виконавець _______________ 
(підпис) 

        ____________                       _______________ 
                  (посада)                                   (прізвище, ініціали)  
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