
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 

Сімдесят першої сесії 

 

21.06.2019 р.                                            Летичів                                               № 3 

 

Про затвердження проекту регуляторного акту 

«Про затвердження норм витрат на копіювання  

або друк документів, що надаються за запитами  

на інформацію»  

 

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Постановою 

Кабінету Міністрів України від 13.07.2011р. №740 «Про затвердження граничних 

норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на 

інформацію», селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект порядку витрат на копіювання або друк документів, що 

надаються за запитами на інформацію (Додаток 1). 

2. Затвердити проект норм витрат на копіювання або друк документів, що 

надаються за запитами на інформацію (Додаток 2). 

3. Затвердити проект зразку рахунку на відшкодування фактичних на 

копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію 

(Додаток 3). 

4. Виконавчому комітету Летичівської селищної ради оприлюднити дане 

рішення на офіційному сайті Летичівської селищної ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань дотримання  прав людини, законності, профілактики злочинності, 

запобігання корупції, депутатської діяльності, етики та регламенту(голова комісії 

Кліпановська Н.М.) 

 

 
 

Селищний голова                                                                      І.Тисячний 

 

 



Додаток 1 

до рішення сесії селищної ради  

від 21.06.2019р. № 3 

 

ПОРЯДОК 

відшкодування витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитами на інформацію 

 

1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитами на інформацію (надалі – Порядок), 

застосовується у разі, коли Летичівська селищна рада та її виконавчий комітет є 

належним розпорядником інформації, щодо надання якої звернувся запитувач. 

2. Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації 

фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Летичівською 

селищною радою та її виконавчим комітетом за запитами на інформацію. 

3. Оплата за надання інформації стягується відповідно до чинного 

Законодавства, зокрема Закону України “Про доступ до публічної інформації” та 

Постанови Кабінету Міністрів від 13.07.2011р. №740  “Про затвердження граничних 

норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на 

інформацію”. 

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання 

або друк документів здійснюється в разі потреби у виготовленні більш як 10 

сторінок запитуваних документів.  

5. Інформація на запити надається безкоштовно: 

 - якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, 

що не перевищує 10 сторінок; 

- запитувачу інформації, що становить суспільний інтерес; 

- особі – у разі надання інформації про неї.  

6. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна 

визначити заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату 

коштів, пов'язаних з наданням відповіді та обрахованих згідно з цим Порядком, 

відповідь надається в установлений законом строк. 

У разі, якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна 

визначити заздалегідь, але запитувач не надіслав документ, що підтверджує оплату 

коштів, пов'язаних з наданням відповіді, обрахунок цих витрат здійснюється 

відповідним структурним підрозділом Летичівської селищної ради, а рахунок на 

відшкодування витрат надсилається запитувачеві в установлений законом строк для 

відповіді на запит на інформацію. 

У разі, якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію не можна 

визначити заздалегідь, відповідний структурний підрозділ Летичівської селищної 

ради, зважаючи на значний обсяг відповіді за запитом на інформацію, надсилає 

запитувачеві лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування 



витрат. 

7. Відповідь на запит надається після отримання документів, що підтверджують 

повну оплату витрат, пов'язаних із наданням відповіді. Відповідь на запит не 

надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, 

пов'язаних із наданням відповіді за запитом на інформацію. 

8. У разі якщо запитувач інформації не надав, протягом 5 робочих днів з 

моменту отримання листа-відповіді, документ, що підтверджує повну оплату 

вартості фактичних витрат на копіювання або друк документів, то відповідно до 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має 

право відмовити в задоволенні запиту, про що у журналі реєстрації запитів робиться 

запис про відмову запитувача в отриманні відповіді на запит на інформацію. 

 

 

Секретар селищної ради                                                                  О.Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Додаток 2 

до рішення сесії селищної ради  

від 21.06.2019р. № 3 
 

Норми витрат на копіювання або друк документів, 

що надаються за запитами 
 

№ 

з\п 

Послуга, що надається Норми витрат за виготовлення однієї 

сторінки, грн.  

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 

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 

 

Примітка: Розмір  мінімальної  заробітної  плати  за  виготовлення однієї 

сторінки встановлюється  на  дату  копіювання  та друку документів.  

 

Секретар селищної ради                                                                  О.Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

Додаток 3 

до рішення сесії селищної ради  

від 21.06.2019р. № 3 

 

ЗРАЗОК 

Рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк 

документів, а також переміщення документів на електронні носії, що надаються за запитами на 

інформацію 

 

Надавач послуг  _______________________________ 

Розрахунковий рахунок  ________________________ 

МФО банку ___________________________________ 

Код ЄДРПОУ _________________________________ 

Платник : _____________________________________ 

 

 

РАХУНОК №__ 

від “__” ________ 20__ року  

 

 

Найменування  Вартість 

виготовлення 

1 арк. (без 

ПДВ), грн. 

Кількість 

аркушів, од. 

Ціна (без 

ПДВ), грн. 

Відшкодування фактичних 

витрат за копіювання або друк 

документів, що надаються за 

запитами на інформацію 

   

РАЗОМ    

 

Всього до сплати: _____________________________________________________(сума прописом). 

Виконавець _____________                        _________________ 

                         (підпис)                                      посада (П.І.Б.) 

 

 

Секретар селищної ради                                                                  О.Попова 

 

 



АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

проекту рішення сесії Летичівської селищної ради «Про затвердження норм 

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

інформацію»  

 

 

 

1. Визначення та аналіз проблеми , яку передбачається розв’язати шляхом 

прийняття регуляторного акту. 

 
Проблема, яку планується розв'язати шляхом прийняття рішення сесії Летичівської 

селищної ради «Про затвердження норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються 

за запитами на інформацію», полягає у необхідності затвердження норм відшкодування витрат 

запитувачем інформації на копіювання та друк на виконання Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.11 № 

740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються 

за запитом на інформацію». Це пов'язано із значним обсягом інформації, яка запитується, та 

надання якісної відповіді запитувачу.  

Частиною другою статті 21 Закону України „Про доступ до публічної інформації” 

встановлено, що у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій 

документів обсягом  більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати 

на копіювання та друк, а розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на 

копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.  

Граничні норми на копіювання та друк документів затверджені постановою 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”, в межах яких 

пропонується затвердити Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що 

надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Летичівська селищна рада та її 

виконавчий комітет, та Порядок відшкодування цих витрат. 

Враховуючи вищевикладене, прийняття зазначеного рішення дозволить забезпечити 

ефективне та раціональне використання бюджетних коштів та компенсувати витрати, пов’язані з 

копіюванням або друком документів. 

 

2. Мета регулювання. 

 

Метою прийняття регуляторного акта є врегулювання відносин у сфері відшкодування 

витрат на копіювання та друк документів, що надаються за запитами на інформацію, які надійшли 

до селищної ради та її виконавчого комітету, а також з метою забезпечення належного виконання 

вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечення ефективного та 

раціонального використання бюджетних коштів. 

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення 

встановленої мети. 

 

1. Збереження існуючої ситуації. 

Неприйняття рішення сесії Летичівської селищної ради «Про затвердження норм витрат на 

копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію» не забезпечить витрат 

на копіювання та друк документів що надходять від запитувачів інформації. 



2. Прийняття рішення сесії Летичівської селищної ради «Про затвердження норм 

витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію» забезпечить 

відшкодування витрат на копіювання та друк документів рівномірно для усіх запитувачів 

інформації відповідно до чинного законодавства. 

 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми. 

 

Для розв’язання проблеми пропонується застосувати наступний механізм: 

- встановлення та забезпечення норм відшкодування витрат запитувачем інформації на 

копіювання та друк документів; 

            - встановлення випадків коли документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно 

відповідно до чинного законодавства; 

            - інформування громадськості про його зміст та вимоги шляхом оприлюднення в засобах 

масової інформації та на офіційному сайті Летичівської селищної ради; 

  - проведення відстежень результативності його дії та внесення, у разі необхідності, змін і 

доповнень.  

 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття 

регуляторного акта. 

 

Можливість досягнення мети, передбаченої в розділі 2 даного аналізу проекту рішення сесії 

Летичівської селищної ради «Про затвердження норм витрат на копіювання або друк документів, 

що надаються за запитами на інформацію» є цілком реальною, оскільки даним проектом рішення 

встановлюються норми відшкодування витрат запитувачем інформації на копіювання та друк на 

виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», у відповідності до постанови 

Кабінету Міністрів України від 13.07.11 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на 

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

 

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта. 

 

Нижче наведена таблиця з очікуваними результатами прийняття рішення сесії Летичівської 

селищної ради «Про затвердження норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються 

за запитами на інформацію»: 

 

Селищна рада Затвердження даного проекту рішення 

дозволить забезпечити виконання норм 

Бюджетного кодексу України, 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” 

 Відсутні 

Запитувачі інформації Забезпечення прозорості та відкритості при 

взаємовідносинах між селищною радою та 

запитувачами інформації. 

Залежать від 

законодавчо 

визначеного рівня 

мінімальної 

заробітної плати та 



обсягу запитуваної 

інформації 

Територіальна громада Покращення стану прозорості дій влади та 

можливість реалізації соціальних заходів у 

зв’язку з додатковими надходженнями до 

селищного бюджету. 

 Відсутні 

 

7. Строк дії регуляторного акта. 

Строк дії рішення сесії Летичівської селищної ради «Про встановлення норм витрат на 

копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію» встановлюється 

довгостроково, до внесення змін або до прийняття  нових нормативно-правових актів. 

 

8. Показники результативності регуляторного акта. 

1) кількість запитів на інформацію, які надходять до Летичівської селищної ради та її 

виконавчого комітету; 

2) розмір надходження коштів від запитувачів до селищного бюджету; 

3) обсяг запитуваної інформації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


