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на копiювання або dрук dокул,tенmiв, ъцо наdаюmься

за запuпlоful на iнфор.tlацiю, розпоряdнчко,lt якоl' с

РеziональНе вic)di,ценl Я cDай)' Dерэtсctвноzо мaitHа Укрailltt

по Луzанськiй обласmi, пла ПоряDку вidt,оtкоdування

факmuчнuх вumраm

Вiдповiдно до частини третьоТ cTaTTi 21 Закону УкраТни <Про доступ до публiчноi

iнформачiТ>, постанови Itабiнеiу MiHicTpiB Украiни вiд 1з липня 2011 року м 740 кПро

затверд}кеFII{я r,раI{I.ILII{их порN{ витрат на копirовання або друк документiв, що надаються

за запитом на iнформацiю>, та наказу Фонду державного майна УкраТни вiд 31 ,07,20112

Nsз 195 кПро затвер.iженнЯ РозмiрУ фактичниХ витраТ на копiюВання абО друк документiв,

шо надаЮться за запитоМ на iнфорМацiю, розпорядНиком якоТ с Регiональне вiддiлення

Фонду державного MailHa Украi'ни по Луiанськiй областi, та Порялку вiдшкодування

фактичних витрат) ,та з метоIо упорядку*uчr,rо роботи РегiонаЛьНОГО ВiДДiЛеННЯ ФОНДУ

державноГо майrта УкраТнИ пО ЛугаrтськiИ оЬластi щодо забезпе,tення запитувачiв

публiчною iнформаuiсю

НАКАЗУIо:

1, Затверлит,и Розмiр факти.tних витрат iта копiюватlня або друк документiв, що надаються

за запитоМ i{a iнформаuirо, pornopoon"oo* якоТ с Регiональне вiддiлення Фонду

державного майна Укратни по Луганськiй областi, що додасться,

2, Затвердити Порялок вiдшкодування фактичних витрат на копiювання або друк

документiв, що надаються за запитом на iнформацiю, розпорядником якот е Регiональне

вiддiленнЯ ФондУ державноГо л.тайtна УкраТнИ tro Луганськiй областi, що додасться,

з. Сектору iнформатики, органiзацiйно-документального забезпечення та роботи зi ЗмI

розмiстиiИ цей накаЗ на офiчiйНому веб-сайтi ФонлУ державноГо майна Украiни,

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника

регlонального вlлдlле}{ ня,

начальник вiддi ffiъffi о.Волков



ЗАТВЕРДХtЕНО
Наказ Регiонального вiддiлення Фонду

дерх(авного майна Украiни
по Луганськiй областi
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порядок
вiдшкодування фактичних витрат на копiювання або друк документiв,

що надаються за запитом IIа iнформацilо, розпорядI|иком
якоi с Регiоtrальне вiддiленlrя Фоrrду деряtавt{ого майrrа Украiни по

Луганськiй областi

1. Цей Порядок визначае механiзм вiдшкодування запитувачами

iнформацiт фактичних витрат на копiювання або друк документiв, rцо

"uдuоru.я 
РегiональниМ вiддiленням Фонду державного майна Украiни по

Луганськiй областi за запитом на iнформачiю.

2. IJей Порядок застосовусться
Фонду державного майна УкраТни

розпорядником i нформачiТ.

з, ,щокументи за запитом на iнформацiю надаються безкоштовно:

- особi у разi llаданFIя iнформацiТ про неТ;

- якщо задовоJIеншя запиту rrередбачас виготовлеFIня коiriй доttументiв
обсягом, що не перевищус 10 cTopiHoK;

- щодо iнформаuiТ, яка становить суспiльний iHTepec,

4. Вiдпrкодування запитувачами iнформачiт витрат на копirовання або

друк докумеI{тiв здiйснI,оеться у разi необхiдлrостi виготовлення бiлъш як ] 0

cTopiHoK запитуваних документiв, починаючи з першоi сторiнки, вiдповiдно

дО РозмiрУ фактичниХ витраТ на копiювання або друк документiв, що

надаютьс я за запитом на iнформацiю, розпорядником якоi е Регiональне

вiддiленнЯ ФонлУ державногО майна УкраТни по Луганськiй областi,

затвердже}iого L{им FIa казоN{.

5. Розмiр вiдшкодування витрат на копiювання або друк запитуваних

документiв визначаеться вiддiлом фiнансово-бухгалтерськоi та

адмi нiстративно-господарськоТ роботи.

6. Структурний пiдроздiл Регiонального вiддiлення Фонду державного
майна Украiни по Луганськiй областi в разi необхiдностi здiйснення

копiювання або друку документiв за запитом на iнформацiю обсягом бiльш

як 10 cTopiHoK подас заявку на виписку рахунка для здiйснення оплати витрат

у випадку, коли Регiональне вiддiлення
по Луганськiй областi е належним
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на копiювання або друк документiв, що надаються за запитом на iнформачiю

(далi - Рахунок), до вiддiлу фiнансово-бухгалтерськоi та адмiнiстративно-

господарськоiроботи за формою згiдно з додатком 1 до цього Порядку,

1. На пiдставi отриманоТ заявки вiддiл фiнансово-бухгалтерськоi та

адмiнiстративно-господарсъкот роботи протягом одного робочого дня

виписус Рахунок за формою згiдно з додатком 2 до цього Порялку i передас

його структурному пiдроздiлу Регiонального вiддiлення Фонду державного

майна Украiни по Луганськiй областi, в якому знаходиться запитувана

iнформацiя, для направлення в установлений законом строк запитувачу

iнформачiТ.

8. оплата Рахунка здiЙснюсться у буль-якiй фiнансовiй ycTaHoBi,

зруlнiй для запитувача iнформачiТ.

g. Не пiзнiше наступного дня пiсля надходження вiд запитувача

iнформачii коштiв на ресстрацiйний рахунок Регiонального вiддiлення Фонду

державного майна Украiни по Луганськiй областi вiддiл фiнансово-
бухгалтерсъкот та адмiнiстративно-господарськот роботи передае

структурному пiдроздiлу Регiонального вiддiлення Фонду державного майна

УкраТни по Луганськiй областi, в якоN4у знаходиться запитувана iнформаuiя,

копiю виписки з ресстрацiйного рахунка, на який зараховано кошти,

завiзовану вiдповiдалъною особою вiддiлу фiнансово-бухгалтерськоi та

адмiнiстративно-господарськоТ роботи, з проставлянням if прiзвИЩп, iMeHi, по

батьковi та поточноТ дати.

10. Запитуванi докумеFIти надаються пiсля пiдтверл)l(ення повноi

оплати Рахунка протягом трьох рOбочих днiв пiсля пiдтвердження факту
оплати.

1 1. Вiдповiдь на запит не надаеться у разi повноТ або частковоТ вiдмови

запитувача вiд оплати Рахунка.

[rачальник вiддiлу фirrаrrсово-
бухгалтерськоТ та адплiнiстрати вно-
господарськот роботи -

головний бухгалтер w Т.Фсрснч



Додаток l
ло Порялку вiлшкодування фактичних
витрат на копiювання або друк
документiво що надаються за запитом

на iнформацiю, рOзпорядником якоТ с

Регiональне вiддiлення Фонду

державного майна Украiни по

Луганськiй областi

зАявкА ль
вiд " ') 20_ року

на виписку рахунка для здiйснення оплати витратна копiювання або лрук

документiво що надаються за запитом на iнформацiю

(назва локумента)

(За вiдсутностi даних ставиться прочерк)

виконавець:

(посала)

Керiвник структурного пiдрозлiлу,

у якого знаходиться запитуваrта iнформачiя:

(пiлпис) (п.I.Б)

Поолуга, що надасться BapTicTb виготовлення
1 аркуша, грн

кiлькiоть
аркчшiв

Копiювання або лрук копiй документiв

формаry А4 та меншого розплiру (в тому
числi двостороннiй друк)

0,з 5

Копiювання або лрук копiй документlв

формаry А3 та бiльшого розмiру (в тому
числi двостоооннiй дtэук)

0,50

Копiювання або лрук копiй документlв
будь-якого формату, якцо в документах
поряд з вiдкритою iнформачiсю мiститься
iнформачiя з обмеженим доступом, що
потребус ii вiдокремлення, приховування
тоrцо (в томч числi двостороннiй друк)

4,4

(посада) (пiлпис) (п.I.Б)



Додаток 2

до Порялку вiлшколування фактичних
витрат на копiювання або друк
локументiв, що надаються за запитом
на iнформацiю, розпорядником якоi с
Регiональне вiддiлення Фонду
державного майна УкраiЪи по
Луганськiй областi

Надавач послуг

Ресстрачiйний рахунок
МФО банку
Код за СДРПОУ
Платник:

Регiональне вiддiлення Фонду
державного майна УкраТни по
Луганськiй областi
З52l0041002543 ДКСУ м.КиТв
820172
l з39849з

РАХУНОК ЛЬ

вiд " року

для здiЙснення оплати витрат на копiювання або друк документiв,
що надаються за запитом на iнформацiю

20

(назва документа)

Найменування BapTicTb
виготовлення
1 аркуша, грн

кiлькiсть
аркушiв

I_{iHa, грн

Вiдшкодування фактичних витрат на
копiювання або друк документiв, що
надаються за запитом на iнформаuiю,
розпорядником якоТ с РегiонаJIьне
вiддiлення Фонд державного майна
украiъи по Лчганськiй областi

уоього до сплати
(сума словами)

виконавець:

(посала) (пiдпис)

грн

(п.I.Б)

коп.


