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Про внесення злtiн do наказу
р ezio н а,цьн о zо в id d iл ення
Фонdу dерuсавноzо лlайна Украiнu
по Луzанськiй обласmi
Bid 03 квimня 2018 року Л? 88

Вiдповiдно до частини третъоi cTaTTi 21 Закону Украiни <Про доступ до
? ' " ' i ви КабiнетУ VIiHicTpiB Украiни вiД 1З липня 201I

НН il' ?1Ё Н?Т ХЖi ;iliil;],T rrЖli,? ffi-,, в итр ат н а к о п iю в ан ня аб о друк

документiв, щО надаютьсЯ за запитом на iнформацiю>, наказу Фонду

державного майна Украiни вiд З1 липня 2012 року Jф 3195, зареестрованого в

IvIiHicTepcTBi юстицii Украiни 16 серпня 2о12 року за Jф |з7912\691 (у редакцii
наказу Фонду державного майна УкраТни вiд 20 червня 2018 року N 820,

зареестрованого В MiHicTepcTBi юстицii Украiни 11 липня 2018 року за

},lь807/з2259) та з метою приведення нормативно-правових aKTiB Регiонального

вiддiлення у вiдповiднiсть до вимог законодавства УкраiЪи,

НАКАЗУЮ:

1. Внести змiни до Розмiру фактичних витрат на копiювання або друк

документiв, що надаються за запитом на iнформацiю, розпорядником якоi е

Регiональне вiддiлення, затвердженого наказом Регiонального вiддiлення вiд 03

квiтня 2018 року }{ъ 88, виклавши його в новiй редакцii, що додаеться.

2. Внести до Порядку вiдшкодування фактичних витрат на копiювання

або друк документiв, що надаються за запитом на iнформацiю, розпорядником
якоi е Регiональне вiддiлення, затвердженого наказом Регiонального вiддiлення

вiд 0З квiтня 2018 року Jф 88, TaKi змiни:

додатки | та2 до Порядку викласти у новiй редакцii, що додаються.



з. Сектору iнформатики, органiзацiйно-документ€LlIъного забезпечення та

роботи зi ЗмI розмiстити цей накЕIз на офiцiйному веб-сайтi Фонду державного
майна Украiни.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

регiона;rъного вiддiлення.

начальник О. Волков

,i, *1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Регiонального вiддiлення Фонду
державного майна УкраiЪи
по |уlанськiй,областi ..| (?{';ii-x;;;i 

" i; *, !/ l

РОЗIUIР ФАКТИЧНИХ ВИТРАТ
на копiювання або друк документiв, що надаються за запитом на

iнформацiюо розпорядником якоi с Регiональне вiддiлення
Фонду державного майна Украiни по Луганськiй областi

Примiтка. BapTicTb виготовленIш олнiеi сторiнки встановлюеться виходячи з розмiру мiнiмальноi ЗаРОбiТНОi

плати на дату копЬванrrя або лруку локументiв.

Начальник вiддiлу фiнансово-
бухгалтерськоi та адмiнiстративно-
господарськоi роботи -
головний бухгалтер hrt' т.Фсрснч

jф

з/п
Послуга, що надаеться BapTicTb виготовлення однiеi

сторiнки

1
Копiювання або лрук копiй документiв формату А4 та
меншого розмiру (в тому числi двостороннiй лрук)

0,1 вiдсотка розмiру
мiнiмальноi заробiтноi плати за
виготовлення однiеТ сторiнки

2
Копiювання або лрук копiй докlментiв формату А3 та
бiльшого розмiру (в тому числi двостороннiй друк)

0,2 вiдсотка розмiру
мiнiмальноi заробiтноТ плати за
виготовJIення однiсi сторiнки

_)

Копiювання або друк копiй документiв формату А4,
якщо в документах поряд з вiдкритою iнформачiею
мiститься iнформацiя з обмеженим доступом, що
потребус Ii вiдокремлення, приховування тощо (в

томч числi двостопоннiй дпчк)

0,З вiдсотка розмiру
мiнiма,чьноТ заробiтноi плати за
виготовлення однiсi сторiнки

4

Копiювання або лрук копiй документiв формату А3,
якщо в документах поряд з вiдкритою iнформачiсю
мiститься iнформацiя з обмеженим доступом, що
потребус iT вiдокремлення, приховування тощо (в

тому числi двостороннiй друк)

0,5 вiдсотка розмiру
мiнiмальноТ заробiтноТ плати за
виготовлення однiсТ сторiнки



вiд <<

.Щодаток 1

ло Порядку вiдшколування фактичних
витрат на копiювання або друк
документiв, що надаються за запитом
на iнформацiю, розпорядником якоi с
Регiональне вiддiлення Фонду
державного майна Украiни по
Луганськiй областi

20 _року

на випуску рахункадля здiйснення оплати витрат на копiювання або

друк документiв, Iцо надаються за запитом на iнформацiю

(назва документу)

irrаз"u фуптурного пiлроздiлу, у якому зriаходиться запитуванIш iнформачiя)

Прiзвище та iнiцiали запитувача-фiзичноI особи, найменув ання
запитрача-юридичноТ особи або об'сднання громадян без статусу

чноi особи

(За вiдсутностi даних ставиться прочерк)

Виконавець

(посада) (пiдпис) (п.LБ.)

Керiвник структурного пiдроздiлу,

у якого знаходиться запитувана iнформацiя

послуга. що надасться Кiлькiсть cTopiHoK

Копiювання або друк копiй документiв формату А4 та меншого
розмiру (в тому числi двостороннiй друк)
Копiювання або друк копiй документiв формату А3 та бiльшого
позмiпv (в тому числi двостороннiй друк)
Копiювання або лрук копiй документiв формату А4, якщо в

документах поряд з вiдкритою iнформачiсю мiститься iнформачiя
з обмеженим доступом, що потребус ii вiдокремлення,
приховування тощо (в тому числi двостороннiй друк)
Копiювання або друк копiй документiв формату А3, якrцо в

документах поряд з вiдкритою iнформацiсю мiститься iнформацiя
з обмеженим доступом, Iцо потребус iT вiдокремлення,
приховування тощо (в тому числi двостороннiй друк)

(посада) (пiдпис) (п.I.Б,)



,Щолаток 2

до Порядку вiдшкодування фактичних
витрат на копiювання або друк
документiв, що надаються за запитом
на iнформацiю, розпорядником якоТ с

Регiональне вiддiлення Фонду
державного майна Украiни по ,

Луганськiй областi

Регiональне вiддiлення Фонду
державного майна Украiни
по Лlтанськiй областi

Реестрацiйний рахунок 3521004100254З ДКСУ м.Киiв
МФО банку 820]'72
Код за СДРПОУ 1339849З
Платник:

Надавач послуг

Рахунок JYe

20 _року
для здiЙснення оплати витрат на копiювання або

друК докумеНтiво щО надаються за запитом на iнформацiю

(назва документу)

Найменування посJryги
BapTicTb

виготовленrrя 1

сторiнки. грн.

кiлькiсть
cTopiHoK

Сума, грн.
(без ПЩВ)

Копiювання або друк копiй докlментiв формату А4
та меншого розмiру (в тому числi двостороннiй
друк)
Копiювання або лрук копiй документiв формату А3
та бiльшого розмiру (в тому числi двостороннiй
дочк)
Копiювання або лрук копiй документiв формату А4,
якщо в документах поряд з вiдкритою iнформачiею
мiститься iнформацiя з обмеженим доступом, що
потребус ii вiдокремлення, lrриховування тощо (в
тому числi двостороннiй друк)
Копiювання або лрук копiй документiв формату А3,
якщо в документах поряд з вiлкритою iнформачiсю
мiститься iнформацiя з обмеженим доступом, що
потребуе ii вiдокремлення, приховування тощо (в
томy числi двостороннiй друк)
Разом

усього до сплати
(сума словами)

Виконавець

(посада) (пiдпис)

грн.

(п.I.Б.)

коп,


