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ЧЕРН1Г1ВСЫСА ОБЛАСНА дЕРЖАВНА АдМ1Н1СТРАЦ1Я
УПРАВЛ1ННЯ ОХОРОНИ ЗдоРОВ'Я

нАкАз

1±.1с).         yf jNf ) м. Чернiгiв

Про затвердження Порядку
та розмiру вiдшкодування фактичних
витрат на копiювання або друк
документiв обсягом бiльше як 10
сторiнок, що надаються за запитами
на iнформщiю в Управлiннi охорони
здоров'яЧернiгiвськЫобласнЫ
державно.t адмiнiстрщi.{

№88о

Вiдповiдно   до   статтi   21   Закону  Укра.і.ни   «Про

iнформацi.і.»,  постанови  Кабiнету  Мiнiстрiв  Укра.і.ни  вi

ОСТУП   дО   ПУбЛiЧНО.1.

13  липня  2011  року

№ 740  «Про  затвердження  граничних  норм  витрат  на  копiювання  або  друк

документiв, що надаються за запитом на iнформацiю» та з метою врегулювання
питання розмiрiв витрат на копiювання або друк документiв, що надаються за
запитом на iнформацiю,

нАкАзую:

1. Затвердити:

1.1.   Граничний   розмiр   фактичних   витрат   на   копiювання   або   друк

документiв  обсягом  бiльше  як  10  сторiнок,  що  надаються  за  запитами  на
iнформацiю в Управлiннi охорони здоров'я Чернiгiвсько.і. обласно.і. державно.і.

адмiнiстрацi.і., що додаеться.



1.2.  Порядок  вiдшкодування  фактичних  витрат на копiювання  або  друк

документiв  обсягом  бiльше  як  10  сторiнок,  що  надаються  за  запитами  на
iнформацiю в Управлiннi охорони здоров'я Чернiгiвсько.і. обласно.і. державно.і.

адмiнiстрацi.і., що додасться.

3. Головному спецiалiсту -юрисконсульту Управлiння охорони здоров'я

ЧеРНiгiвСько.1.ОбЛаСнО.1.деРжавнО.1.адмiнiстрацi.1.забезпечити:

3.1. Подання даного наказу в установленому законодавством порядку на

державну  ре€страцiю  до  Головного  територiального  управлiння  юстицi.і.  у
Чернiгiвськiй областi.

3.2.  Оприлюднення  даного  наказу  на  офiцiйному  веб-сайтi  Управлiння

охорониЗдоров'яЧеРНiгiвСьКо.1.ОбЛаСНО.1.деРЖаВНО.1.адМiНiСТРаЦi.1..

4. Цей наказ набира€ чинностi пiсля державно.і. ре€страцi.і. з моменту його

оприлюднення.
5.Контрользавиконаннямнаказузалишаюзасобою.

Начальник Управлiння
п.гАрмАш



зАтвЕрджЕно
наказ Управлiння охорони здоров'я
Чернiгiвсько.і. обласно.і. державно.і.
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ГРАНИЧНИй РОЗМ1Р ФАКТИЧН
на копiювання або друк документiв обсягом бiл
надаються за запитами на iнформацiю в Управ,

2019р.№йс)

f*,,,,;й

витрАт
ше як 10 сторiнок, що
iннi охорони здоров'я

Чернiгiвсько.I.обласно.I.державно.і.адмiнiстрацi.і.
Послуга, що нада€ться Граничні норми витрат

Копiювання або друк копiй -не бiльше нiж о,1 вiдсотка
документiв формату А4 та меншого розмiру мiнiмально.і. заробiтно.і.
розмiру (у тому числi двостороннiй плати за виготовлення однiс.і.
друк) сторiнки
Копiювання або друк копiй -.не бiльше нiж о,2 вiдсотка
документiв формату А3 та бiльшого розмiру мiнiмально.і. заробiтно.і.
розмiру (у тому числi двостороннiй плати за виготовлення однi€.і.
друк) сторiнки
Копiювання або друк копiй - вiд о,3 до о,5 вiдсотка розмiру
документiв будь-якого формату, мiнiмально.і. заробiтно.і. плати за
якщо в документах поряд з вiдкритою виготовлення однi€.і. сторiнки
iнформацi€ю мiститься iнформацiя з
обмеженим доступом, що потребус .і-і.
вiдокремлення, приховування тощо
(У ТОМУ ЧИСЛi дВОСТОРОННiй дРУК)

Примiтка.    Розмiр    мiнiмально.і.    заробiтно.і.    плати    за    виготовлення    однi€.і.    сторiнки
встановлюёться на дату копiювання та друку документiв.

Начальник вiддiлу фiнансового забезпечення -
головний бухгалтер т.БулдЕшо



зАтвЕрджЕнё
наказ Управлiння охорони здоров'я
Чернiгiвсько.і. обласно.і. державно.і.
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порядок
вiдшкодування фактичних витрат на копiюван

2oі9 р. № Z22

я або друк документiв

обсягом бiльше як 10 сторiнок, що надаються за запитами на iнформацiю в
Управлiннi охорони здоров'я Чернiгiвсько.і. обласно.і. державно.і.

адмiнiстрацi.і.

1.  Цей    Порядок    визнача€    механiзм    вiдшкодування    запитувачами

iнформацi.і.   витрат   на   копiювання   або   друк   документiв,   що   надаються
Управлiнням охорони здоров'я Чернiгiвсько.і. обласно.і. державно.і. адмiнiстрацi.і.

(далi -Управлiння) за запитами на iнформацiю.

2.  Вiдшкодування витрат на копiювання або друк документiв здiйснюсться

запитувачами iнформацi.і. у разi потреби у виготовленнi бiльше як 10 сторiнок

запитуваних  документiв,  починаючи  з  одинадцято.і.  сторiнки  (вiдповiдно  до
Граничного розмiру фактичних витрат на копiювання або друк документiв, що
надаються за запитом на iнформацiю).

3.  Вiдповiдальний   за   забезпечення   доступу. до   публiчно.і.   iнформацi.і.

Управлiння у разi необхiдностi здiйснення копiювання або друку документiв
обсягом бiльш як 10 сторiнок подас заявку на виписку рахунку для здiйснення



оплати витрат на копiювання або друк документiв, що надаються за запитом на
iнформацiю, за формою згiдно з додатком  1  (далi - Заяв-ка) до структурного
пiдроздiлу Управлiння, вiдповiдального за ведення бухгалтерського облiку та

фiнансово.і. звiтностi.

4.  На   пiдставi   отримано.і.   Заявки   структурний   пiдроздiл   Управлiння,

вiдповiдальний  за  ведення  бухгалтерського  облiку  та  фiнансово.і.  звiтностi,

здiйсню€  розрахунок  фактичних  витрат  на  копiювання  або  друк  документiв
згiдно методики (додаток 2) та протягом одного робочого дня виписус Рахунок
за   формою   згiдно   з   додатком   3   до   цього   Порядку,   i   переда€   його
вiдповiдальному за забезпечення доступу до публiчно.і. iнформацi.і. Управлiння

для   подальшого   направлення   в   установлений   законом   строк   запитувачу
iнформацi.l..

5.  Оплата рахунку здiйснюсться у будь-якiй фiнансовiй установi, зручнiй

для запитувач.а iнформацi.і..

6.  Пiсля   отримання   Управлiнням   пiдтверджуючого   документа  .щодо
оплати рахунку запитуванi документи надаються протягом трьох робочих днiв.

7.  Вiдповiдь на запит не нада€ться у разi вiдмови запитувача вiд оплати

рахунку. При ненадходженнi у мiсячний термiн документiв щодо повно.і. оплати
робиться  позначка  про  вiдмову  в  наданнi  вiдповiдi  на  запит  в  електроннiй
системi  облiку  публiчно.і.  iнформацi.і.  або  журналi  облiку  робiт  з  надання

виписок про копiювання або друк iнформацi.і. за запитами.

Начальник вiддiлу фiнансового забезпечення -
головний бухгалтер т.БулдЕшо



додаток 1
до порядку
вiдшкодування фактичних витрат на
копiювання або друк документiв
обсягом бiльше як 10 сторiнок, що
надаються за запита'ми на iнформацiю
в УОЗ Чернiгiвсько.і. ОдА

зАявкА
на виписку рахунку для здiйснення оплати витрат на копiювання або друк

документiв, що надаються за запитом на iнформацiю

«» 20J.
Назва вiддiлу/посади, вiдповiдального за розгляд звернення:

данi       запитувача       (прiзвище,       iм'я,       по-батьковi       (для       фiзично.і.
особи)/найменування,  код  €дР  (для  юридично.і.  особи)/найменування  (для
об'€днання     громадян,     що     не     мас     статусу     юридично.і.     особи)):

JYg

Найменування послуги, що надасться
назва Кiлькiсть

з/п запитуваного сторiнок,
документа арк.

1. Копiювання або друк копiй документiв
формату    А4    та    меншого    розмiру
(одностороннiй/двостороннiй)

2. Копiювання або друк копiй документiв
формату          А3          та          бiльшого
розмiру(одностороннiй/двостороннiй)

3. Копiювання або друк копiй документiв
будь-якого формату, якщо в документах
поРяд з вiдкритою iнформацiсю мiститься
iнформацiя з обмеженим доступом, що
потребу€ .і-і. вiдокремлення, приховування
тощо(.одностороннiй/двостороннiй)

(посада викон'авця)

(посада керiвника структурного пiдроздiлу,
вiдповiдального за розггIяд запиту)

(пiдпис)

(пiдпис)

(iнiцiаjl, прiзвище)

(iнiцiал, прiзвище)



додаток 2
до порядку
вiдшкодування фактичних витрат на
копiювання або друк документiв
обсягом бiльше як 10 сторiнок, що
надаються за запитами на iнформацiю
в УОЗ Чернiгiвсько.і. ОдА

Методика
розрахунку вiдшкодування фактичних витрат на копiювання або друк
документiв обсягом бijlьше як 10 сторiнок, що надаються за запитами
на iнформацiю в Управлiннi охорони здоров'я Чернiгiвсько.і. обласно.і.

державно.I.адмiнiстрацi.і.

1. Першочергово необхiдно розрахувати вартiсть одного аркуша паперу і

вартiсть одностороннього друку на аркушi паперу:

1.1. Ва.п.=ВпЛК.а.п., де

Ва.п. - вартiсть одного аркуша паперу,

Вп - вартiсть пачки паперу,

К.а.п. -кiлькiсть аркушiв паперу в пачцi.

1.2. Вд.а.п.=ВзЛК.с., де

Вд.а.п - вартiсть друку аркуша паперу,

Вз - вартiсть заправки картриджу,

К.с. - кiлькiсть сторiнок, що друку€ заправлений картридж.

1.3 . В=Ва.п.+Вд.а.п., де

В -загальнi витрати на копiю або друк одного аркуша паперу.

2. Розрахунок частки у вiдсотках Ва.п. (КЕКВ 2210) та Вд.а.п. (КЕКВ 2240)

у загальних витратах (В):   +,

В - 1 0 0 О/o



Продовження додатка 2

КЕКВ2210:О/оВа.п.=Ва.п.*100О/оЛ3;

КЕКВ2240:О/оВд.а.п.=Вд.а.п.*іооО/оЮ.

3.  Витрати  на  копiювання  або  друк  сплаченi  запитувачем  iнформацi.і.

розподiляють за кодами економiчно.і. класифiкацi.і. таким чином :

витрати за КЕКВ 2210 = Вз*х(Ва.п.)О/о;

витрати за КЕКВ 2240 = Вз*х(Вд.а.п.)Оіо,

де  Вз  -  витрати  запитувача  сплаченi  на  пiдставi  виставленого  рахунку

(додаток 3).

У сумi витрати за КЕКВ 2210 та КЕКВ 2240 не повиннi перевищувати Вз.

Начальник вiддiлу фiнансового забезпечення -
головний бухгалтер т.БулдЕшо



додаток 3
до порядку
вiдшкодування фактичних витрат на
копiювання або друк документiв
обсягом бiльше як 10 сторiнок, що
надаються за запитами на iнформацiю
в УОЗ Чернiгiвсько.і. ОдА

Надавач послуги :       Управлiння охорони здоров'я Чернiгiвсько.і. обласно.і.
державно.і. адмiнiстрацi.і.

Код СдР:                        02013290
рахунок:
мФо:
Платник.послуги:

(прiзвище, iм 'я, по-батьковi (діія фiзичних осiб)/найменування, код €дР (для юридичних
осiб)/найменування (для об'еднанш громадян, що не мас с"тусу юридично.і. особи)

рАхунок Ng
вi20 оку

J№
Найменування послуги, що

Вартiсть Кiлькiсть сума
з/п виготовлення сторiнок, (без

надасться 1 сторiнки (безпдв),грн. арк. пдв)'грн.

1. Витрати на копiювання або друк
копiй документiв формату А4 та
меншого розмiру
(одностороннiй/двостороннiй)

2. Витрати на копiювання або друк
копiй документiв формату А3 та
бiльшого розмiру
(одностороннiй/двостороннiй)

3. Витрати на копiювання або друк
копiй документiв будь-якого
формату, якщо в документах поряд
з вiдкритою iнформацiсю мiститься
iнформацiя з обмеженим доступом,
що потребус .і-і. вiдокремлення,
приховування тощо
(одностороннiй/двостороннiй)рАзом

Всього до сплати:

Начальник Управлiння     .f

(пiдпис, печатка)

(прописом)
Начальник вiддiлу -
головний бухгалтер

(пiдпис, печ атка)                (П1П)


