
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

Н А К А З

від м.Івано-Франківськ №  _____________

Про затвердження Порядку відшкодування 
фактичних витрат на копіювання або друк 
документів, що надаються за запитом 
на інформацію, розпорядником якої є 
департамент агропромислового розвитку 
Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації, та їх Розміру

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про доступ 
до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 
2011 року № 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання 
або друк документів, що надаються за запитом на інформацію" (із змінами) 
та з метою упорядкування роботи департаменту агропромислового розвитку 
Івано-Франківської обласної державної адміністрації по забезпеченню 
запитувачів публічною інформацією

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання 
або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, 
розпорядником якої є департамент агропромислового розвитку Івано- 
Франківської обласної державної адміністрації (додається).

2. Затвердити Розмір фактичних норм витрат на копіювання або друк 
документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є 
департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації (додається).

3. Відділу механізації сільського господарства, охорони праці та 
внутрішнього аудиту (О. Михайлов) разом з головним спеціалістом- 
юрисконсультом (Л. Візньович) забезпечити подання цього наказу на 
державну реєстрацію до Південно-Західного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ).
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4. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації в 
Південно-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції 
(м. Івано-Франківськ), з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. директора департаменту Степан ВІНТОНОВИЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту агропромислового 
розвитку Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації
Л М » ! _______

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,

що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є 
департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної

державної адміністрації

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами 
інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що 
надаються департаментом агропромислового розвитку Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації (далі -  Департамент) за запитом на 
інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Департамент є 
належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про неї;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів 
обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на 
копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні 
більш як 10 сторінок (починаючи з 11-ї сторінки) запитуваних документів, 
відповідно до Розміру фактичних норм витрат на копіювання або друк 
документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є 
департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської 
облдержадміністрації, затвердженого наказом Департаменту.

5. Особа, відповідальна за подання інформації на запит, подає заявку на 
виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк 
документів, що надаються за запитом на інформацію (далі Рахунок), до 
відділу бухгалтерського обліку департаменту агропромислового розвитку 
облдержадміністрації згідно з додатком 1.

6. На підставі отриманої заявки відділ бухгалтерського обліку 
департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації впродовж 
одного робочого дня виписує рахунок за формою згідно з додатком 2.
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Рахунок надсилається запитувачеві у строк, установлений законом для 
надання відповіді на запит на інформацію.

У разі ненадходження протягом одного місяця документів, що 
підтверджують повну оплату витрат, особа відповідальна за надання таких 
відомостей, робить позначку про відмову в отриманні відповіді на запит на 
інформацію та складає відповідну довідку із направленням її копії 
запитувачу.

7. Оплата Рахунка на відшкодування фактичних витрат на копіювання 
або друк документів, що надаються за запитом на інформацію здійснюється у 
будь-якій фінансовій установі (банку), на рахунок департаменту 
агропромислового розвитку, відкритий в органах казначейства.

8. Після підтвердження повної оплати Рахунка запитувані документи 
надаються протягом трьох робочих днів після підтвердження факту оплати.

9. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови 
запитувача від оплати Рахунка.

Заступник начальника управління - 
начальник відділу механізації сільського 
господарства, охорони праці та внутрішнього 
аудиту департаменту агропромислового^
розвитку облдержадмініст^ціїг Олександр МИХАЙЛОВ



Додаток 1
до Порядку відшкодування фактичних 
витрат на копіювання або друк документів, 
що надаються за запитом на інформацію, 
розпорядником якої є 
департамент агропромислового розвитку 
Івано-Франківської облдержадміністрації 
(пункт 5)

Відділ бухгалтерського обліку 
департаменту агропромислового 
розвитку Івано-Франківської 
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, у якому знаходиться запитувана інформація)
Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, 
найменування запитувача - юридичної особи або 
об’єднання громадян, що не має статусу юридичної 
особи

Послуга, що надається Кількість сторінок

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

Копіювання або друк копій документів формату АЗ 
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)

Виготовлення цифрових копій документів шляхом 
сканування

(За відсутності даних ставиться прочерк) 
Виконавець:

(посада) (підпис) (П. І. Б.)
Керівник структурного підрозділу, 
у якого знаходиться запитувана інформація:

(посада) (підпис) (П. І. Б.)



Додаток 2
до Порядку відшкодування фактичних витрат 
на копіювання або друк документів, 
що надаються за запитом на інформацію, 
розпорядником якої є 
департамент агропромислового розвитку 
Івано-Франківської облдержадміністрації 
(пункт 6)

Надавач послуг Департамент агропромислового розвитку 
Івано-Франківської облдержадміністрації
Реєстраційний рахунок_____________________
МФО банку________________________________
Код за ЄДРПОУ____________________________
Платник:__________________________________

РАХУНОК № ___________
від «____» ______________ 20___ року

для здійснення оплати витрат на копіювання 
або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

(назва документа)

Найменування послуги

Вартість 
виготовлення 

1 сторінки, 
грн

Кількість
сторінок

Сума, грн 
(без ПДВ)

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

Копіювання або друк копій документів 
формату АЗ
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)

Виготовлення цифрових копій документів 
шляхом сканування

Разом



Усього до сплати
2

Продовження додатка 2

(сума словами)

________________ грн________________коп.

Виконавець:

(посада) (підпис) (П. І. Б.)

Примітка.Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів 
здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, 
починаючи з 11 сторінки.



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ департаменту 
агропромислового 
розвитку Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації
жм,штш &

РОЗМІР
фактичних норм витрат на копіювання або друк документів, що 

надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є 
департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської

облдержадміністрації

№
з/п

Послуга, що надається Вартість виготовлення однієї 
сторінки

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

0,1 відсотка розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб

2 Копіювання або друк копій документів 
формату АЗ та більшого розміру (в тому числі 
двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб

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 прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб

4 Виготовлення цифрових копій документів 
шляхом сканування

0,1 відсоток розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб

________  Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення
Примітка. однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку

документів

Заступник начальника управління - 
начальник відділу механізації сільського 
господарства, охорони праці та внутрішнього 
аудиту департаменту агропромислового
розвитку облдержадміністрації; Олександр МИХАЙЛОВ



МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ПІВДЕННО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (МЛВАНО-ФРАНКІВСЬК)

НАКАЗ

/ 7. 0<$. оЮ оІО  Івано-Франківськ

Про державну реєстрацію 
нормативно-правових актів

Відповідно до пункту 1 Указу Президента України від 03 жовтня 1992 
року № 493/92 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів 
міністерств та інших органів виконавчої влади», -

НАКАЗУЮ:

1. Зареєструвати наказ департаменту агропромислового розвитку Івано- 
Франківської обласної державної адміністрації від 06.08.2020 року № 19 «Про 
затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або 
друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої 
є департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації, та їх Розмір».

2. Зареєструвати Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання 
або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником 
якої є департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації, затверджений наказом департаменту 
агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації від 06.08.2020 року № 19.

3. Зареєструвати Розмір фактичних норм витрат на копіювання або друк 
документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є 
департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації, затверджений наказом департаменту 
агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації від 06.08.2020 року № 19.
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4. Виести до Державного реєстру нормативно-правових актів міністерств 
та інших органів виконавчої влади запис про державну реєстрацію зазначених 
нормативно-правових актів.

5. Відділу державної реєстрації нормативно-правових актів (Шумська К.) 
забезпечити виконання цього наказу.

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В. о. начальника управління Юлія БАБИНА


