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Про розгляд запиту на інформацію

На Ваш запит, що надійшов до Національного агентства з питань запобігання корупції
(далі – Національне агентство) засобами електронного зв’язку 04.01.2022 та зареєстрований
за вхідним № 1/ЗПІ-21 від 04.01.2022, про надання копій документів, які містять інформацію
про розмір нарахованої та виплаченої заробітної плати (із зазначенням її складових)
керівнику Юридичного управління Національного агентства, за період з травня 2020 року по
грудень 2021 року, надаємо рахунок для здійснення оплати фактичних витрат за виготовлення
цифрових копій документів.

Звертаємо Вашу увагу, що згідно із ч. 2 ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій
документів обсягом більше як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні
витрати на копіювання та друк.

Постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 № 4 визначено обов’язок
відшкодування запитувачем інформації фактичних витрат на виготовлення цифрових копій
документів шляхом сканування.

В черговий раз акцентуємо Вашу увагу, що Порядком відшкодування фактичних витрат
на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником
якої є Національне агентство з питань запобігання корупції, затвердженого рішенням
Національного агентства від 22.09.2016 № 44 «Про відшкодування фактичних витрат на
копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником
якої є Національне агентство з питань запобігання корупції», зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 21.10.2016 за №1370/29500, зі змінами, внесеними наказом Національного
агентства від 26.02.2020 № 72/20, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.03.2020
за № 249/34532 передбачено, що відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат
на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10
сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки.

Таким чином, надання копій запитуваних Вами документів буде можливе після
здійснення оплати за рахунком від 11.01.2022 № 3 (додається).
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