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Про розгляд запиту вiд 06.11.2020

На Ваш запит вiд 06.11.2020, що надiйшов до Територiального
управлiння ДСА Украши в Кiровоградськiй областi вiд Дсржавног судовог
адмппстрацп Укратни (лист вiд 10.11.2020 № iнф/П5666-20-1010/20)
повгдомпяемо.

Зпдно зi статтею 1 Закону Украши "Про доступ до публiчно"i iнформацi"i''
(далi - Закон) публiчна iнформацiя - це вiдображена та задокументована будь
якими засобами та на будь-яких носiях iнформацiя, що була отримана або
створена в процесi виконання суб' ектами владних повноважень свогх
обов'язкiв, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у
володiннi суб' екттв владних повноважень, iнших розпорядникiв публiчно"i
iнформацi"i, визначених цим Законом.

Закон надае право доступу до вже iснуючо"i гнформацп (документiв) i не
вимагае створення у вiдповiдь на запит новог iнформацi"i.

Запитувана Вами iнформацiя мiститься на 148 аркушах, тому надсилаемо
окрему частину копiй запитуванот iнформацi"i на 1 О аркушах, а саме:

наказ ТУ ДСА Украши в Кiровоградськiй областi вiд 24.07.2020 № 62к
«Про премцовання» на 1 арк. в 1 прим.;

наказ ТУ ДСА Украгни в Кiровоградськiй областi вiд 27.07.2020 № 64к
«Про премiювання» на 1 арк. в 1 прим.;

наказ ТУ ДСА Украгни в Кiровоградськiй областi вiд 24.07.2020 № 63к
«Про встановлення надбавки» на 1 арк. в 1 прим.;

наказ ТУ ДСА Украгни в Кiровоградськiй областi вiд 27.08.2020 № 70к
«Про премiювання» на 1 арк. в 1 прим.;



наказ Бобринецького районного суду Кiровоградсько'i областi вiд
23.07.2020 № бОк «Про премiювання працiвникiв апарату Бобринецького
районного суду Кiровоградсько'i обласп» на 2 арк. в 1 прим.;

наказ Бобринецького районного суду Кiровоградсько'i областi вiд
23.07.2020 № 62к «Про встановлення стимулюючих виплат та надбавок
працiвникам апарату Бобринецького районного суду Кiровоградсько'i областi»
на 2 арк. в 1 прим.;

наказ Бобринецького районного суду Кiровоградсько'i областi вiд
24.07.2020 № 64к «Про премiювання працiвникiв апарату Бобринецького
районного суду Кiровоградсько'i областi» на 1 арк. в 1 прим.;

наказ Добровеличкiвського районного суду Ктровоградськог областi вiд
22.07.2020 № 36-К «Про встановлення надбави працiвникам апарату
Добровеличкiвського районного суду Кгровоградськог областi за липень мiсяць
2020 року» на 1 арк. в 1 прим.

Водночас iнформусмо, що вiдповiдно до частини другот статтi 21 Закону
у разi, коли задоволення запиту на iнформацiю передбачас виготовлення копiй
документiв обсягом бiльше як 10 сторiнок (починаючи з 11 сторiнки),
запитувач зобов' язаний вiдшкодувати фактичнi витрати на копiювання та друк.

Згiдно з Iнструкцiсю про порядок вiдшкодування фактичних нитрат на
копiювання або друк документiв, якi надаються запигувачам гнформацп,
затвердженою наказом територiального управлiння ДСА Украши в
Кiровоградськiй областi вiд 30.07.2012 № 47 (зi змiнами), здiйснено розрахунок
нитрат на виготовлення цифрових копiй документiв шляхом сканування
формату А4 об'смом 138 аркушiв (копiя рахунку вiд 16.11.2020 No 11
додасться).

Оплата рахунку на вiдшкодування фактичних витрат за друк документiв,
що надаються з запитом на iнформацiю, здiйснюсться через установи банкiв чи
вiддiлення зв'язку за реквiзитами, зазначеними в рахунку.

Вiдповiдь на запит на iнформацiю обсягом бiльше як 1 О сторiнок
(починаючи з 11 сторiнки) не надаетъся в разi вiдмови запитувача вiд оплати
витрат, пов' язаних iз наданням такот вiдповiдi.

Вiдмовою вважаетъся ненадходження протягом 20 днiв вiд дати видачi
рахунку коштiв на ресстрацiйний рахунок ТУ ДСА Украши в Кiровоградськiй
областi.

Додатково зазначаемо, що працiвникам мiсцевих загальних судiв
Кiровоградсько'i областi допомога для вирiшення соцiально-побутових питань
за 2020 рiк не надавалась та у серпнi-жовтнi поточного року надбавки та премп
не нараховувались.

Додатки:
1) копи наказiв ТУ ДСА Украши в Кiровоградськiй областi вiд 24.07.2020

№ 62к «Про премiювання», вiд 27.07.2020 № 64к «Про прем.ювання», вiд
24.07.2020 № бЗк «Про встановлення надбавки», вiд 27.08.2020 № 70к «Про
премгювання», Бобринецького районного суду Кiровоградсько'i областi вiд



23.07.2020 № бОк «Про премiювання працiвникiв апарату Бобринецького
районного суду Кгровоградськот областi», вiд 23.07.2020 № 62к «Про
встановлення стимулюючих виплат та надбавок працiвникам апарату
Бобринецького районного суду Кгровоградсъког областi», вiд 24.07.2020 № 64к
«Про премiювання працiвникiв апарату Бобринецького районного суду
Кгровоградськот обласп», Добровеличкiвського районного суду
Кiровоградськоi" областi вiд 22.07.2020 No 36-К «Про встановлення надбави
працiвникам апарату Добровеличкiвського районного суду Кгровоградськот
областi за липень мiсяць 2020 року» на 1 О арк. в 1 прим.

2) копiя рахунку вiд 16.11.2020 № 11 на 1 арк. в 1 прим.

Начальник управлiння Г.М. Дрок

Вик Мiхно О.В
тел. О (522) 32-18-33



Надавач послуг: ТУ ДСА Украши в Кiровоградськiй областi

Ресстрашйний рахунок:

Код €ДРПОУ:

№ UA2082017203431510021000025('5

26241445

Платник: Правдолюб M.I.

РАХУНОК№ 11

вiд 16 листопада 2020 року

№ Найменування Вартiсть Кiлькiсть Цiна
виготовлення стортнок

з/п 1 сторiнки од. (без
ПДВ),

(без ПДВ), грн.
грн.

1. Витрати на копiювання або друк - - -
копiй документiв формату А4 та
меншого розмгру

2. Витрати на копiювання або друк - - -
копiй документiв формату АЗ та
бiльшого розмiру

3. Витрати на копiювання або друк - - -
копiй документiв будь-якого
формату, якщо в документах
поряд з вiдкритою iнформацiю
мiститься iнформацiя з
обмеженим доступом, що
потребуе i"i вiдокремлення,
приховування тощо

4. Виготовлення цифрових копiй 2,19 138 303,19
докуменпв шляхом сканування
РАЗОМ: 2,19 138 302,22

Всього до сплати: Триста три гривнi 19 копiйок
(сума прописом)

Начальник~.М. Дрок
(пiдпис)


