
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 
від 28.04.2017 №245 «Про встановлення розміру плати на копіювання або 
друк документів»   
 
 
 
 Керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації», 

враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року    

№ 4 «Про внесення змін до граничних норм витрат на копіювання або друк  

документів, що надаються за запитом на інформацію», виконавчий комітет 

Запорізької міської ради  

ВИРІШИВ: 

 1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Запорізької міської 

ради від 28.04.2017 №245 «Про встановлення розміру плати на копіювання 

або друк документів», а саме: 

 - розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що 

надаються за запитами на інформацію, затвердити у новій редакції 

(додається). 

 - додаток 1 до Порядку відшкодування фактичних витрат на 

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

розпорядником якої є виконавчий комітет Запорізької міської ради, викласти 

у новій редакції (додається). 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Запорізької міської ради Омельяновича Р.А. 

 

 

 

Міський голова                                                              В.В.Буряк 
 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 
«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Запорізької міської 
ради від 28.04.2017 №245 «Про встановлення розміру плати на копіювання 
або друк документів»   
 

Правовою базою для прийняття даного рішення є чинне 

законодавство - Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про доступ до публічної інформації», постанова Кабінету Міністрів України 

від 15 січня 2020 року № 4 «Про внесення змін до граничних норм витрат на 

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

Рішення підготовлено з у зв’язку з внесенням змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 «Про затвердження 

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

запитом на інформацію». 

Враховуючи вищезазначене та відповідно до Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» виноситься на розгляд виконавчого комітету 

проект рішення «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Запорізької міської ради від 28.04.2017 №245 «Про встановлення розміру 

плати на копіювання або друк документів». 

 

 

 
Завідувач сектору з питань  
доступу до публічної інформації  
виконкому міської ради     О.І.Кобзарюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



        ЗАТВЕРДЖЕНО 

        Рішення виконавчого комітету 

        Запорізької міської ради 

        _______________№ ________ 

 

РОЗМІР 

фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за 

запитами на інформацію 

 

 

 

№ 

з/п 

 

Послуга, що надається 

 

 

Розмір витрат 

1 Копіювання або друк копій документів 

формату А4 та меншого розміру (в тому 

числі двосторонній друк) 

 

0,2 % розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних 

осіб за виготовлення однієї 

сторінки  

2 Копіювання або друк копій документів 

формату А3 та більшого розміру (в 

тому числі двосторонній друк) 

 

0,3 % розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних 

осіб 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) 

 

0,3 % розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних 

осіб за виготовлення однієї 

сторінки 

4 Виготовлення цифрових копій 

документів шляхом сканування 

 

0,1 % розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних 

осіб за виготовлення однієї 

сторінки 
 

Примітка: 
 

Витрати за виготовлення однієї сторінки розраховуються відповідно до 

розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення 

однієї сторінки, яка діє на дату копіювання або друку документів. 
 

 

Завідувач сектору з питань  
доступу до публічної інформації  
виконкому міської ради     О.І.Кобзарюк 
 
Керуючий справами  
виконкому ради       Р.А.Омельянович 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА №______ 

від «_____»________ 20___ року 
на виписку рахунка для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитами на інформацію 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ від «_____»________ 20___ року  № ________________ 

 

Відповідальний структурний підрозділ та  

ПІБ відповідальної особи за розгляд інформаційного запиту: 

 

 

П.І.Б. запитувача  

Поштова адреса або 

адреса електронної пошти 

 

 

№ 

з/п 

Послуга, що надається 

 

Розмір плати 

 

Кількість 

аркушів 

1 Копіювання або друк копій документів 

формату А4 та меншого розміру (в тому 

числі двосторонній друк) 

0,2 % розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб 

за виготовлення однієї сторінки 

 

 

2 Копіювання або друк копій документів 

формату А3 та більшого розміру (в 

тому числі двосторонній друк) 

0,3 % розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб 

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) 

0,3 % розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб 

за виготовлення однієї сторінки 

 

 

4 Виготовлення цифрових копій 

документів шляхом сканування 

0,1 % розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб 

за виготовлення однієї сторінки 

 

 
Сектор з питань доступу до : _____________ ___________________________________ 
публічної інформації  (підпис)  (ПІБ) 
 
Завідувач сектору з питань  
доступу до публічної інформації  
виконкому міської ради      О.І.Кобзарюк 
 
Керуючий справами  
виконкому ради       Р.А.Омельянович 

Додаток 1 
до   Порядку   відшкодування  фактичних  
витрат на копіювання або друк документів,  
що надаються за запитами  на  інформацію,   
розпорядником   якої є виконавчий комітет 
Запорізької   міської   ради 
 
 
 
Відділу бухгалтерського обліку та звітності 
виконавчого комітету Запорізької міської ради 


