
 
 

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

 

від 28 грудня 2020 р.                            Київ                                                     № 754 

 

Зареєстровано    в   Центральному 

міжрегіональному        управлінні 

Міністерства    юстиції    (м. Київ) 

06 січня 2021 р. за № 2/350 

 

Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк 

документів за запитом на інформацію, розпорядником якої є Київська 

обласна державна адміністрація та її структурні підрозділи 

 

 

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

постанов 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», від 15 січня 2020 року № 4 «Про 

внесення змін до граничних норм витрат на копіювання або друк документів, 

що надаються за запитом на інформацію» та з метою приведення раніше 

встановлених розмірів фактичних витрат до економічно обґрунтованих 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

1. Затвердити Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів 

за запитом на інформацію, розпорядником якої є Київська обласна державна 

адміністрація та її структурні підрозділи, що додається. 

 

2. Рекомендувати головам районних державних адміністрацій та 

виконавчим комітетам місцевих рад у Київській області в місячний строк 

переглянути власні акти з метою приведення встановлених розмірів фактичних 

витрат на копіювання або друк документів за запитом на інформацію до 

економічно обґрунтованих. 
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3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Київської 

обласної державної адміністрації від 31 жовтня 2011 року № 1203 «Про 

затвердження фактичних норм витрат на копіювання або друк документів, що 

надаються за запитом на інформацію в Київській обласній державній 

адміністрації», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Київській 

області 25 листопада 2011 року за № 37/755. 

 

4. Апарату Київської обласної державної адміністрації (Чернишовій М.Ю.) 

забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію. 

 

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення. 

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 

апарату Київської обласної державної адміністрації. 

 

 

 

Голова адміністрації                        (підпис)                           Василь ВОЛОДІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження голови Київської 

обласної державної адміністрації 

28 грудня 2020 року № 754 

 

 

 

 

 

 

 

Розмір 

фактичних витрат на копіювання або друк документів,  

за запитом на інформацію, розпорядником якої є 

Київська обласна державна адміністрація  

та її структурні підрозділи 

 

Послуга, що надається Вартість виготовлення однієї сторінки 

Копіювання або друк копій документів 

формату А4 та меншого розміру (в тому 

числі двосторонній друк) 

0,2 відсотка розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб за 

виготовлення однієї сторінки 

Копіювання або друк копій документів 

формату А3 та більшого розміру (в тому 

числі двосторонній друк) 

0,3 відсотка розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб 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 (в тому числі двосторонній друк) 

0,5 відсотка розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб за 

виготовлення однієї сторінки 

Виготовлення цифрових копій документів 

шляхом сканування 
0,1 відсотка розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб за 

сканування однієї сторінки 

 
Примітка. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки  

встановлюється на дату копіювання або друку документів. 
 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                           Марина ЧЕРНИШОВА 

 

 


