
Проект 

 

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від    грудня  2019 року                                                                             №  

м. Помічна 

 
Про встановлення розміру витрат  
на копіювання або друк документів,  
що надаються за запитом на інформацію 
 
 

Відповідно до статей 140, 146 Конституції України, 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», керуючись  ст. 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком міської ради  в и р і ш и в : 

 

1. Встановити: 

 

1) розмір витрат на копіювання або друк документів, що надаються за 

запитами на інформацію (Додаток 1). 

 

2) зразок рахунка на відшкодування фактичних витрат на копіювання або 

друк документів, що надаються за запитами на інформацію (Додаток 2). 

 

 

 
Міський голова                                                                                    Антошик М.М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/740-2011-%D0%BF


 

 

Додаток 1 

рішення виконавчого комітету 
міської ради 
від  грудня 2019 року № 

РОЗМІР 

витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами 

на інформацію 

 

№ 
з/п 

Послуга, що надається Вартість виготовлення 1 сторінки 

1 
Копіювання або друк документів 

формату А4 та меншого розміру (у 

тому числі двосторонній друк) 

0,1 відсотка розміру мінімальної 

заробітної плати 

2 
Копіювання або друк документів 

формату А3 та більшого розміру (у 

тому числі двосторонній друк) 

0,2 відсотка розміру мінімальної 

заробітної плати 

3 
Копіювання або друк документів 

формату А4 та меншого розміру, 

якщо у документах поряд з 

відкритою інформацією міститься 

інформація з обмеженим доступом, 

що потребує її відокремлення, 

приховування тощо (у тому числі 

двосторонній друк) 

0,3 відсотка розміру мінімальної 

заробітної плати 

4 
Копіювання або друк документів 

формату А3 та більшого розміру, 

якщо у документах поряд з 

відкритою інформацією міститься 

інформація з обмеженим доступом, 

що потребує її відокремлення, 

приховування тощо (у тому числі 

двосторонній друк) 

0,4 відсотка розміру мінімальної 

заробітної плати 

 
Примітка. 1. Розмір витрат на виготовлення однієї сторінки встановлюється, виходячи з розміру 

мінімальної заробітної плати на дату копіювання або друку документів та застосовується під 
час надання за запитом на інформацію понад 10 сторінок, починаючи з 11 сторінки. 

 
 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету  

Помічнянської міської ради                                                                         М. Руда 



 
 
Додаток 2 

рішення виконавчого комітету 
міської ради 
від  грудня 2019 року № 
 

ЗРАЗОК 
рахунка на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитами на інформацію 

 
Одержувач: Виконавчий комітет Помічнянської міської ради 

Реєстраційний рахунок__________________ 

МФО банку:___________________________ 

Код ЄДРПОУ:__________________________ 
Платник: 
РАХУНОК № ________________________________  
від « ___________________ » ___________________ 20______ року 
 

 

_____________________________________________________________________ 
(сума прописом) 

 

 

Міський голова                                                   __________     ______________________ 
                                                                                                                            (підпис)                                  (власне ім’я та прізвище) 

Начальник відділу бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності                    __________     ______________________ 
                                                                                                                            (підпис)                                  (власне ім’я та прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету  

Помічнянської міської ради                                                             М.Руда 
 

Найменування 

Вартість 

виготовлення 

1 аркуша 

(без ПДВ), грн. 

Кількість 

аркушів, од. 

Ціна 

(без ПДВ), грн. 

Відшкодування фактичних 

витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за 

запитом на інформацію 

   

    

Разом 
   

Всього до сплати: 
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