
 

 
Україна 

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від  31 березня  2016 року        № 18 
 
 

Про затвердження розміру витрат на 

копіювання або друк документів, що 

надаються за запитами  на інформацію,та 

порядку відшкодування цих витрат 

 

 На виконання ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації»,  керуючись рішенням виконавчого комітету міської ради №351 від 

14.11.2011року «Про організацію виконання Закону України «Про доступ до 

публічної  інформації» в Бережанській міській раді», постановою Кабінету 

Міністрів України від 13.07.2011 №740 «Про затвердження граничних норм 

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

інформацію», ст.ст. 28, 40, 59, 73  Закону України «Про місцеве  

самоврядування в Україні», виконавчий  комітет  міської  ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити:  

1.1. Порядок відшкодування витрат на копіювання або друк документів, 

що надаються за запитами на інформацію, в Бережанській  міській раді її 

виконавчим органам (додається). 

1.2. Норми витрат на копіювання або друк документів, що  надаються за 

запитами на інформацію,  в   Бережанській  міській раді, її виконавчим органам 

(додається). 

1.3. Зразки рахунків на відшкодування витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитами на інформацію, Бережанській міській 

раді, її виконавчим органам (додається). 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності   

організувати прийом платежів від запитувачів інформації . 



3. Вважати таким , що втратив чинність  рішення виконавчого комітету 

міської ради №436 від 13.03.2012року «Про встановлення розміру плати за 

копіювання та друк інформації, згідно Закону України «Про доступ до 

публічної інформації». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Адамович П.П. 

 

 

           Міський голова                                        В.Я.МУЗИЧКА 

 

 
                 Загнійна І.В. 

                 Тиманський О.С.



  Додаток 1 

 до рішення виконавчого комітету   

міської Бережанської ради  

                                                                           від 31 березня 2016 року  № 18 

 

 

ПОРЯДОК 

відшкодування витрат на копіювання або друк документів,  

що надаються за запитами на інформацію  в Бережанській  міській раді, 

 її виконавчим органам  
 

1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами 

інформації витрат на копіювання або друк документів, що надаються 

Бережанською  міською радою, її виконавчими органами за запитами на 

інформацію. 

2. Відповіді  на запити  на  інформацію  надаються безкоштовно: 

  - запитувачу інформації; 

   - особі у разі надання інформації про неї. 

3. Відшкодування запитувачами інформації витрат на копіювання або друк 

документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок 

запитуваних документів. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк 

запитуваних документів визначається власником запитуваної інформації, який 

готує відповідь за запитами на інформацію. 

До розміру відшкодування витрат на копіювання або друк (виготовлення) 

документів, що надаються за запитами на інформацію, також враховуються 

витрати, пов'язані із скануванням або іншою комп'ютерною обробкою цих 

документів. 

Оплата рахунку на відшкодування витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється на відкриті 

в органах Державної казначейської служби України рахунки бюджетних 

установ шляхом безготівкового перерахунку через будь-яку банківську 

установу, зручну для запитувача.  

4. 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, копії документів не виготовляються і термін розгляду звернення 

обчисляється з моменту отримання документів, що підтверджують оплату 

коштів. 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавого комітету міської радми                             О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

       

 



                                                                 

 Додаток 2 

 до рішення виконавчого комітету   

міської Бережанської ради  

                                                                           від 31 березня 2016 року  № 18 

 

    

     

РОЗМІРИ 

плати за копіювання або друк документів, 

що надаються за запитами на інформацію Бережанській  міській раді, її 

виконавчим органам  
 

Послуга, що надається Граничні  норми витрат 

Копіювання  або друк копій 

документів формату А4 та меншого 

розміру ( у випадку двостороннього 

друку  за кожну сторінку окремо ) 

0,1 відсотка мінімальної заробітної  

плати за виготовлення однієї   

сторінки 

 

Копіювання або друк копій 

документів формату А3 та більшого 

розміру ( у випадку двостороннього 

друку  за кожну сторінку окремо) 

0,2 відсотка  мінімальної заробітної 

плати за виготовлення однієї 

сторінки 

 

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 ( у випадку 

двостороннього друку  за кожну 

сторінку окремо) 

0,3 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 . 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавого комітету міської радми                             О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

       

 

 

 

 



Додаток 3 

 до рішення виконавчого комітету   

міської Бережанської ради  

                                                                           від 31 березня 2016 року  № 18 

 

З Р А З О К 
рахунку на відшкодування витрат  

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

Бережанскій  міській раді, її виконавчим органам 

  

Надавач послуг:   ___________________________________________ 

Реєстраційний рахунок:  ___________________________________________ 

МФО банку:   __________________ 

Код ЄДРПОУ:  __________________ 

 

Платник: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

РАХУНОК № ___________  

від "_____" ______________ 201__ року 

 

Найменування 

Вартість 

виготовлення 

1 сторінок 

(без 

ПДВ),грн. 

Кількість 

сторінок, 

од. 

Ціна 

(без ПДВ), 

грн. 

Відшкодування витрат на 

копіювання або друк документів, 

що надаються за запитом на  

інформацію 

   

 

Всього до сплати: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 (сума числом та прописом) 
 

 Виконавець ______________________________________________     

__________________                                    ________________ 

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

  

 



 Відповідь на запит надається після отримання документів, що підтверджують 

повну оплату витрат, пов'язаних з 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. 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавого комітету міської радми                             О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


