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МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ 

Мінцифри
ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150, тел. (044) 207-17-39 E-mail: nabochenko@e.gov.ua 

_______________________________________________________________________________

від ____________20___р. № ________________                    На №_______________ від ______________20___р.

Живому Мужчині, Людині в статусі 
Людина, Олександру Васильовичу з 
Роду Матвій 

foi+request-91905-

xxxxxxxx@xxxxxx.xxxvda.com.ua

  Секретаріат Кабінету Міністрів 

України

Шановний Олександре Васильовичу!

Міністерство цифрової трансформації України в межах компетенції 
опрацювало Ваш запит від 12.11.2021 на отримання публічної інформації щодо 

надання належним чином завіреної фотокопії оригіналу порядку проведення 

експерименту, вказаного в пункті 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень в галузі 
охорони навколишнього природного середовища» та повідомляє. 

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що 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. 

Запит на інформацію, відповідно до частини першої статті 19 Закону України 

«Про доступ до публічної інформації», – це прохання особи до розпорядника 

інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. 
Частиною другою статті 21 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» визначено, що 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. 
Згідно з вимогами частини третьої статті 21 цього Закону розмір фактичних 

витрат на копіювання та друк визначається відповідним розпорядником у межах 

граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету 

Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм 
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витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на 

інформацію»). 
Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за 

запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство цифрової трансформації 
України, затверджено наказом Мінцифри від 11 лютого 2020 року № 25, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 березня 2020 року за № 287/34570. 

Надання інформації на Ваш запит передбачає виготовлення копій документів 

обсягом 776 сторінок. Порядком відшкодування фактичних витрат на копіювання або 

друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є 
Міністерство цифрової трансформації України, затвердженим вищезазначеним 

наказом, відповідь на запит разом з рахунком для здійснення оплати витрат на 

копіювання або друк документів, що надаються за запитом, надається запитувачу 

інформації разом з 10 безкоштовними сторінками (додаються). 
Враховуючи викладене, копії запитуваних документів, що перевищують 

вказаний обсяг буде надіслано на вказану Вами адресу після підтвердження факту 

оплати рахунка. 
Рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що 

надаються за запитом додається.
Водночас інформуємо, що із запитуваними документами Ви можете 

безкоштовно ознайомитись за посиланнями, наведеними у додатку до цього листа. 
Крім того, зокрема з метою створення фонду та підтримання в контрольному 

стані нормативно-правових актів, надання інформації про них відповідно до Порядку 

ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування 

ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 № 376 

(далі – Порядок), створено Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів 

(далі – Реєстр).
Відповідно до пункту 3 Порядку держателем Реєстру визначено Міністерство 

юстиції України, яке розробляє організаційні та методологічні принципи ведення 

Реєстру, приймає рішення про включення нормативно-правових актів до Реєстру, 
здійснює їх опрацювання, ідентифікацію, класифікацію, відповідає за автентичність 

та контрольний стан еталонних текстів, забезпечує внесення нормативно-правових 

актів до еталонного фонду і його збереження та здійснює контроль за наданням 

інформації з Реєстру.
Згідно з пунктом 6 Порядку до Реєстру включаються нормативно-правові акти, 

видані починаючи з дня прийняття Акта проголошення незалежності України 

(24 серпня 1991 р.), - опубліковані та неопубліковані, у тому числі з обмежувальними 

грифами, зокрема, закони України, постанови Верховної Ради України, укази і 
розпорядження Президента України, декрети, постанови і розпорядження Кабінету 

Міністрів України.
Інформація з інформаційного фонду Реєстру підлягає наданню на запит 

відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». За одержання 

копій еталонних текстів нормативно-правових актів з інформаційного фонду Реєстру 

на паперових носіях справляється плата відповідно до граничних норм витрат на 

копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 (пункт 17 

Порядку).
Відповідно до частини першої статті 23 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть 
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бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється 

відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України. 

Додаток: на 11 арк. в 1 прим.

З повагою

Директор департаменту    Дмитро РУГАЄВ


