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BiztlroBi:lHo /{о cтaTтi 21 Закону УкраТни <IIро /]остуII /Io публiчrrоТ
iнформаrlii>, l,tостанови Кабiгrе,гу Nliнiс,грiв УкраТни Bi.lt l3 лигrrrя 20ll року
ЛЪ 740 <tlpo за],верджеIIня ],раниI{IIих IIорм витрат tta копitованIJя або друк
lloкyмeLlTiB, пцо налаються за запи,гом на iнформаrliIо>, з метою вiдtulко.ltуванFIя

фак'гичtlих витрат на когtiювання та лрук докумсtl,гiв обсяl,ом бi;rbttte 10
cтopiHoK:

I IАКАЗУIо:

1. Затвер/lиl,и:

1.1. Розмiр фактичttих витрат rta коtliюваI]ня або лрук дlокумент,iв, II{о

FIаllаються за заIlи,tом }Ia iнформаltiю в гоJIовI-Iому упраI]JIiннi aгpollpoMиcJIol]o1,o

розви,гку Су м с ькоТ обз tac rloT державt roT адм i гr i сr,рашiТ (лоласться ).

1.2. IIорялок lзiдrrIко/(уваIjня фактичFIих виl,рат на коtliюванI{я або друк
lloКyмeнl:iB, lt1o L{а/lаIоl,ься за заI]и,гами r-ra irrформацiю в I,оловIlому yltpaв.lrir.lr-ri

аГроПромисJIоI]оl,о розви,гку С'умськоi обласгrоТ держаI]IJоТ адмiнiс,граrliТ
(:tодаеться ).

2. Завiдувачу сектору
Бехалу C.N4. I1о/lати lцей rtаказ
юсr,ицiТ у Сумськiй обrrас,гi.

калровоТ, tоридцичгIоТ та мобilriзаltiйноТ роботи
IIs 7l{€pжaBl{y peecTparliKl до [-o_1toBHoI,o yllpaBlti 1-1гtя

3. I Iача-пьI{ику заI,аJlьного rзiд7lillу []еrtичко N4.N4. забезltечи,ги
опублiкуванIrя Itього Ilаказу в /lрукованих засобах масовоТ iгrформаrцiТ.



4.

5.

I_{ей наказ набирас чинностi з дня його опублiкування.

Контроль за виконанням цього наказу зыIишаю за собою.

начальник головного
управлiння

Завiдувач сектору кадровоТ,юридичноi
та мобiлiзацiйноi роботи

Начальник загального вiддiлу

Сr*q
В.М. Iвченко

С.N4.Бехало

М.М.Величко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ головного 1rправлiння
агропромисл о во го розвитку
СумськоТ обласноТ державноТ
адмiнiстрацiТ
Jl ll "zо 2 I{s /fu

Розмiр фактичних витрат
на копiювання або друк документiв, що надаються за запитом на
iнформацiю в головному управлiннi агропромисловог0 розвитку

CyMcbKoi обласноТ державноТ адмiнiстрацiТ

Послyга, що нада€ться Розмiр фактичних витрат
Копiювання або друк копiй дOку-
MeHTiB формату А4 та меншого
розмiру (у тому числi двостороннiй
Дру-к)

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

i Копiювання або друк копiй доку-
i MeHTiB формату АЗ та бiльшогоlr.
розмiр1 (у тому числi двосторOннiй
др}к)

0,2 вiдсотка розмiру мiнiмальноТ
заробiтноТ плати за виготовлення
однiсТ сторiнки

Копiювання або друк копiй доку-
MeHTiB будь-якого формату, якщо в

документах поряд з вiдкритою
iнформатtiсю мiститься iнформаriiя з

обпtеженим доступом, що потребус i-i

вiдокремлення, приховування тошlо
(у тому числi двсстороннiй дtэук)

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

Начаlrьни к загального вiддiлу
голOвного управлiння
агрOпромисловсго розвитку
счмськоi обласнот
державноi адмiнiстрацii -4 //

,,ff,*f М.М.Величко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Liаказ головного управлiння
агропромислового розвитку
СумсъкоТ обласноТ державноТ
адмiнiстрашiТ
tz l\одц Jф Tf 0

за },i:: 
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вiдшкодуваннf фактичних витрат на копiювання або друк

ДОI\ТlЧIеНТiв, щО надаютьСя за запИтами ша iнформацirо в гФловнсму управпiннi
агроilромисJIGвого розвитку Сум ськоТ обла сн oi д epllcaBн оi ал пl i н i страцii

l. Щим [1орядком визначасться пtеханiзм вiдшкодування запитувачами

iнформаrriт фактичних витрат на копiювання або друк документiв, lцо

надаютьсЯ началъникоМ загального вiддiлу головного угrравлiння

агрспромисловог0 розвитку Суп,rськот обласноi державнот адrvriнiстрацiт за

запитамИ на iнфоРмацiю' 
я rhакт-rлчних вр }ання або друк2. Порядок вiдшкодуванЕя фактl,rчних витрат на копlю

докуменТiв. що надаютьс я ,за затlLlтаI\{и на iнформацiiо в голOвному управлlннl

агропроМисловогО розвиткУ СумськоТ обласноТ дерiкаtsнОТ адмiнiСтраrдiТ (далi-

IIорядок), застосовУеться у випадку, коли голOвIlе управлlння

агропромислового por"rrny Сумськот обласнот державнот адмiнiстрацiт е

належним розпорядникоN,{ iнформачiТ.
з. Вiдповiдi на запити на iнформацiю надаютъся безкоштовно:

зашитувачу iнформацii, ц0 вiдповiдно до чиннOго законодавства

становить оуспiлъний iHTepec;
особi в разi надання iнформаrrii про неТ,

4" Вiдшкодування запитувачаh,{и iнформачiт фактичних витрат на

копiювання або друк документiв здiйснюсться в разi потреби у виготOвленнi

бiльш як 10 cTopiHoK запитYваЕ{их документiв. Розмiр вiдшкодування таких

tsитраТ визначасться начальником загального вiддiлу головного управлiння

агропроМисловогО розвиткУ C_vMcbKoT обласноТ державноi адмiнi страцiТ,

()плата pu*y*rny 11u uiд**одування фактичних витрат на копiювання або

друк докyментiв, що надаються за за11итаN,{и на iнформашiю, здiйснtостъся

Заrlит}/ваЧеIч{ у буль-якiй фiнансовiй ycTaHoBi,
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5. У разi якщо кiлькiсть cTopiHoK запитуваноТ

визначити заздаJIегiдь i запитувач надiслав документ, Lцо пlдтверджуе оплату

коштiв, обрахованих згiдно з цим Порядком, вiдповiдь надасться в

установлений Законом Укратни <про доступ до публiчноi iнформацiт> строк.

якrцо кiлькiсть cTopiHok запитуваноi iнформацiт можна визначити

заздалегiдь, аJIе запитувач не надiслав документ, Що пiдтверджус о:л?ту

коштiв, обрахунок цих витрат здiйснюсться начаJIьником загаJIьного вlддlлу

головноГо управЛiння агрОпромислОвогО розвитку СумськоТ обласноТ державноТ

адмiнiстрацii, а рахунок на вiдшкодування витрат надсилаеться запитувачу в

установлений цим Законом TepMiH.
якщо кiлькiсть cTopiHok запитуванот iнформацii не можна визначити

заздалегiдЬ начаJIьник загаJIьного вiддiлу головного управлiння
агропроМислового розвитку Сумськоi обласноТ державноi адмiнiстрацii,
зважаючи на значний обсяг iнформацii, надсилае запитувачу лист та рахунок, у
яко1\{у зазначаетъся часткова сума вiдшкодування витрат.

6. Вiдповiдь на запит надаеться пiсля отримання документlв, що
пiдтверджують повну оплату витрат, пов'язаних з наданням вiдповiдi. Вiдповiдь

на запит не нада€ться В разi повнот або частковот вiдмови запитувача вiд оплати

витрат, пов'язаних iз наданням вiдповiдi за запитом на iнформацiю,

iнформачii можна

М.М.Величко

Начальник загального вiддiлу
головного управлiння
агропромислового розвитку
Сумськоi обласноi
державноТ адмiнiстрачii


