
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови обласної 

державної адміністрації  

26.01.2018 № 150/2018-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Р Я Д О К 

відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, 

що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є 

Хмельницька обласна державна адміністрація 

 
 

1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк до-

кументів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є 

Хмельницька обласна державна адміністрація (далі – Порядок) застосовується 

у випадку, коли Хмельницька обласна державна адміністрація є належним 

розпорядником інформації. 

 

2. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачем 

інформації фактичних витрат на копіювання та друк документів, що надаються 

обласною державною адміністрацією за запитом на інформацію. 

 

3. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить 

суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується. 
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4. Відшкодування запитувачем інформації фактичних витрат на копію-

вання та друк документів здійснюється в разі потреби у виготовленні більш як 

10 сторінок запитуваних документів. Обрахунок витрат на копіювання та друк 

документів здійснюється спільно відділом фінансово-господарського забезпе-

чення та сектором забезпечення доступу до публічної інформації апарату 

облдержадміністрації. 

 

5. Оплата фактичних витрат на копіювання та друк документів здійсню-

ється шляхом перерахування коштів у безготівковій або готівковій формі через 

установи банків чи відділення зв’язку.  

 

6. Якщо кількість сторінок запитуваної інформації можна визначити за-

здалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, обра-

хованих згідно з цим Порядком, відповідь надається у строк, встановлений 

Законом України “Про доступ до публічної інформації”. 

 

7. Виготовлені копії документів надаються запитувачу після отримання 

документів, що підтверджують повну оплату витрат на копіювання та друк 

документів.  

У разі, якщо запитувач інформації не надав підтвердження оплати вар-

тості фактичних витрат на копіювання та друк протягом двох тижнів із дня 

відправлення сектором забезпечення доступу до публічної інформації 

повідомлення про відшкодування таких витрат, а також повністю або частково 

відмовився від оплати рахунку, то відповідно до частини першої статті 22 

Закону України “Про доступ до публічної інформації” сектором забезпечення 

доступу до публічної інформації направляється відмова у задоволенні запиту. 
 

 

Заступник голови – керівник 

апарату адміністрації               Ю. Бирка 


