
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 06.02.2020 р.№300 

       м. Вінниця 

 

Про встановлення норм витрат  

на копіювання або друк документів,  

що надаються за запитом на інформацію 

або адвокатським запитом 

 

Відповідно до частин 2 та 3 статті 21 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», частини 2 статті 24 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.2020р. 

№4 «Про внесення змін до граничних норм витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитом на інформацію», керуючись частиною 1 

статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити норми витрат на копіювання або друк документів, що 

надаються за запитом на інформацію або адвокатським запитом, згідно з 

додатком до даного рішення. 

2. Дане рішення набуває чинності з дня його оприлюднення. 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

міської ради від 10.01.2013 №11 «Про встановлення норм витрат на копіювання 

або друк документів, що надаються за запитами» (зі змінами). 

4. Департаменту у справах засобів масової інформації та звʼязків з 

громадськістю міської ради забезпечити оприлюднення даного рішення в засобах 

масової інформації. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови С. Тимощука. 

 

 

Міський голова                                                                                    С. Моргунов 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

від 06.02.2020 р.№300 

 

 

Норми витрат на копіювання або друк документів,  

що надаються за запитом на інформацію або  

адвокатським запитом 

 

№ 

з/п 
Послуга, що надається 

Норми витрат за 

виготовлення однієї 

сторінки, грн з ПДВ 

1 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 

2 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 

3 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 

4 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. 
 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому С. Чорнолуцький 



Департамент економіки і інвестицій міської ради  

 

Вернигора Тетяна Володимирівна 

 

Начальник відділу фінансового аналізу та тарифної політики управління 

економічної політики 


