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Вітів Віталій 

foi+request-86901-7a98f892@dostup.pravda.com.ua  

 

Опрацювавши Ваш запит з приводу надання інформації по зареєстрованих колективних 
договорах у Тернополі повідомляємо наступне. 

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Пленум Вищого адміністративного суду України постановою від 29.09.2016 №10 
роз'яснив питання застосування законодавства про доступ до публічної інформації. 

Зокрема, роз'яснено, що визначальним для публічної інформації є те, що вона 
заздалегідь зафіксована будь-якими засобами і на будь-яких носіях і знаходиться у володінні 
суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації. 

Відповідно до ст.40 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», ч.3 ст.21 
Закону України «Про доступ до публічної інформації», керуючись постановою КМУ від 
13.07.2011р. №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк 
документів, що надаються за запитом на інформацію» (в редакції постанови КМУ від 
15.01.2020р. №4) розпорядженням міського голови від 11.02.2020р. №38 затверджено розмір 
фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на 
інформацію. 

Оскільки, запитувана Вами інформація міститься на 14 арк., з урахуванням додатку №2 
вказаного розпорядження міського голови, керуючись ч.2 ст.21 Закону України «Про доступ 
до публічної інформації» для отримання запитуваної інформації, Вам необхідно здійснити 
оплату понесених витрат на виготовлення цифрових копій документів у розмірі 4арк. x 

2.27грн. (0,1 відсотки розміру  прожиткового мінімуму) = 9грн. за виготовлення цифрових 
копій документів.  
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УК у 
м.Тернополі/
отгм.Тернопi

ль/ 
50110000 

37977726 Казначейст
во України 

(ел. адм. 
подат.)                                                                                                                      

UA07899998031

41619310000197

51 

50110000 Цільові фонди, 
утворені … органами 

місцевого 
самоврядування та 

місцевими органами 
виконавчої влади  

(плата за копіювання  
та  

друк  документів ) 
Одночасно інформуємо, що запитувану інформацію можете отримати після надання 

Вами документів, що підтверджують повну оплату витрат. 
 

Заступник міського голови –  

керуючий справами        Іван ХІМЕЙЧУК 
 

Ярош, м.т. +380674473135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


