
 

МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
Мінцифри

вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150, тел. (044) 207-17-30
E-mail: hello@thedigital.gov.ua, сайт: www.thedigital.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 43220851

від _________________20___р. № _____________  На №_______________ від ______________20___р. 

Legal-informatics – electronic edition
                               foi+request-99615-

                                                      c01cefd7@dostup.pravda.com.ua

Міністерство цифрової трансформації України в межах компетенції 
опрацювало інформаційний запит Legal informatics – electronic edition від 
26.01.2022 щодо надання документів прийому-передачі програмного 
забезпечення складових Порталу Дія між Мінцифри та МБО «Фонд Східна 
Європа» за 2020 - 2022 роки (окрім вже наданого на мобільний додаток Порталу 
Дія розробки EPAM-рішення), 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» (далі – Закон), – це прохання 
особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться 
у його володінні. 

Частиною другою статті 21 Закону 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 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 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 



2

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 94 сторінки. 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.

Додатково інформуємо, що відповідно до статті 23 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників 
інформації можуть 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:  1. Акти приймання-передачі Результатів програмування за Договором
                 № Т 8/10-20 від 10.11.2020 на 6 арк. в 1 прим.
                 2. Акт приймання-передачі примірника програмного забезпечення за
                 Договором № ЕГАП 5/04-21 від 12.04.2021 на 4 арк. в 1 прим.
                 3. Рахунок для здійснення оплати на 1 арк. в 1 прим.
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