
  

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ 

ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ  

вул.  Димитрова, 24, м. Київ, 03150, тел. 207-17-30 

 E-mail: a g e n c y @ e . g o v . u a ,  W e b :  h t t p : / / w w w . e . g o v . u a ,   

к о д  Є Д Р П О У  3 7 4 7 1 8 1 8  

 

 __________________ № _____________                     На ________________ від _________________ 

 

Шановний Михайле Федоровичу! 

 

Державне агентство з питань електронного урядування України  (далі – 

Агентство) опрацювало Ваш запит на інформацію від 27.10.2017 року, що 

надійшов від Секретаріату Кабінету Міністрів України 22.11.2017 року 

№ 2254/0/3-17 та в межах компетенції повідомляє. 

Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що 

надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої є Агентство, 

затверджено Наказом № 35 від 21.09.2017 «Про затвердження Порядку 

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що 

надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство 

з питань електронного урядування України, та їх Розміру» відповідно до  пункту 

2 та 3 статті 21 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» та зареєстровано у Міністерстві юстиції 

України 13.10.2017 за № 1262/31130 згідно Указу Президента України від 

03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових 

актів міністерств та інших органів виконавчої влади»  та постанови Кабінету 

Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення 

про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших 

органів виконавчої влади». 
 

Наказ оприлюднено: 

на сайті Агентства на сторінці: http://www.e.gov.ua/content/normatyvno-

pravova-baza-3  

 

 

                                                                                                     

Щербатий М.Ф. 
foi+request-27311-8acc5fa8@dostup.pravda.com.ua 
 

Копія: Секретаріат Кабінету 

Міністрів України 

 

Державне агентство з питань електронного урядування України 
№ 86/22-1-17 від 28.11.2017 

Н7>"QEMLRo4ГО   

http://www.e.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/740-2011-%D0%BF
http://minjust.gov.ua/9546
http://minjust.gov.ua/9546
http://minjust.gov.ua/9546
http://www.e.gov.ua/content/normatyvno-pravova-baza-3
http://www.e.gov.ua/content/normatyvno-pravova-baza-3


 

на веб-ресурсі Верховної Ради України - базі даних «Законодавство 

України»:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1261-17 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1262-17  
  

Додатки: 

1. Лист Секретаріату КМУ № 2254/0/3-17 від 22.11.2017 з реквізитами 

вхідної реєстрації. 

2. Належно завірена копія наказу № 35 від 21.09.2017 «Про затвердження 

Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником 

якої є Державне агентство з питань електронного урядування України, 

та їх Розміру». 

3. Належно завірена копія висновку щодо відповідності положенням 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та 

практиці Європейського суду з прав людини від 29.09.2017. 

4. Належно завірена копія висновку про проведення 

антидискримінаційної експертизи проекту наказу № 35 від 21.09.2017 

«Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на 

копіювання або друк документів, що надаються за запитом на 

інформацію, розпорядником якої є Державне агентство з питань 

електронного урядування України, та їх Розміру» від 21.09.2017. 

 

 

З повагою 

Голова         О.В. Риженко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ворона 207 17 48 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1262-17

