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Щодо надання копії висновків

Міністерством юстиції України розглянуто Ваш інформаційний запит від 10 

грудня 2020 року, надісланий листом заступника Державного секретаря Кабінету 

Міністрів України Сергія Дехтяренка від 17 грудня 2020 року № 42160/0/2-20, 

стосовно надання, зокрема копії висновків Мін`юсту за результатами правової 
експертизи проєкту постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року 

№ 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 

заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби               

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та змін до неї і 
повідомляється.

Відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» у разі якщо запит стосується надання великого обсягу 

інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, 
розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів 

з обґрунтуванням такого продовження. 
Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в 

письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
Враховуючи те, що надання відповіді на Ваш запит потребує пошуку 

інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту продовжено            

до 20 робочих днів.
Одночасно зазначаємо, що відповідно до частини другої статті 21 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» у разі, якщо задоволення запиту на 

інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як                  

10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання 

та друк.
Пунктом 4 Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк 

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

Міністерство юстиції України, його територіальні органи, затвердженого наказом 

Міністерства юстиції від 06 лютого 2020 року № 464/5, зареєстрованого в 
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Міністерстві юстиції 07 лютого 2020 року за № 148/34431, встановлено, що 

задоволення запиту на інформацію, який передбачає виготовлення копій документів 

обсягом більш як 10 сторінок, здійснюється після відшкодування запитувачем 

фактичних витрат на копіювання або друк.

Заступник Міністра                                    Олександр БАНЧУК

Владислава Слєпцова 279 65 90

______________________________________________________________________________________________________________________________

Персональні дані, вказані Вами у запиті, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до Закону України «Про 

захист персональних даних» з метою розгляду Вашого запиту згідно із законодавством.


