
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

15.02.2021                                                                                                   №  86-ОД 

 

 

Про внесення змін до розпо- 

рядження голови Сумської  

обласної державної адміністра- 

ції від 19 листопада 2020 року 

№ 577-ОД 

 

 

 

 

Відповідно до частини першої статті 6, статей 39, 41 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації», статті 21 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України 

від 15 січня 2020 року № 4 «Про внесення змін до граничних норм витрат на 

копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», 

у зв’язку з перейменуванням Департаменту культури, інформаційної політики 

та туризму Сумської обласної державної адміністрації на Департамент 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної 

державної адміністрації та з метою приведення розпорядження голови Сумської 

обласної державної адміністрації від 19 листопада 2020 року № 577-ОД «Про 

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що 

надаються за запитом на інформацію» у відповідність до чинного 

законодавства України 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

1. Внести зміни до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк 
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документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є 

Сумська обласна державна адміністрація, затвердженого розпорядженням 

голови Сумської обласної державної адміністрації від 19 листопада 2020 року 

№ 577-ОД, зареєстрованого в Північно-Східному міжрегіональному управлінні 

Міністерства юстиції (м. Суми) 02 грудня 2020 року за № 218/218, виклавши 

його у новій редакції (додається). 

 

2. Внести до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або 

друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником 

якої є Сумська обласна державна адміністрація, затвердженого 

розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 19 лис-

топада 2020 року № 577-ОД, зареєстрованого в Північно-Східному міжре-

гіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми) 02 грудня 2020 року за 

№ 219/219 (далі – Порядок) такі зміни: 

 

1) доповнити пункт 3 Порядку підпунктом 4 такого змісту: 

«4) якщо задоволення запиту передбачає виготовлення цифрових копій 

документів шляхом сканування»; 

 

2) у тексті Порядку та додатку до нього: 

слова та знаки «Департамент культури, інформаційної політики та 

туризму» у всіх відмінках замінити словами «Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю» у відповідних відмінках; 

слова «відділ фінансово-економічної роботи» у всіх відмінках замінити 

словами «відділ фінансово-юридичного забезпечення» у відповідних відмінках. 

 

3. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

Сумської обласної державної адміністрації подати це розпорядження на 

державну реєстрацію до Північно-Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Суми) та забезпечити його офіційне оприлюднення.  
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4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного 

оприлюднення. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

Голова Василь ХОМА 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної  

державної адміністрації  

19 листопада 2020 року № 577-ОД 

(у редакції розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації  

15 лютого 2021 року № 86-ОД) 

 

 

 

РОЗМІР  

фактичних витрат на копіювання або друк документів,  

що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є 

 Сумська обласна державна адміністрація 

 

Послуга, що надається Розмір фактичних витрат 

1 2 

Копіювання або друк копій документів 

формату А4 та меншого розміру (у тому 

числі двосторонній друк) 

0,1 відсотка розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб за 

виготовлення однієї сторінки 

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 (у тому числі 

двосторонній друк) 

0,3 відсотка розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб за 

виготовлення однієї сторінки 

 

 

 

Виготовлення цифрових копій 

документів шляхом сканування 

Безкоштовно 
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Продовження додатка 

1 2 

Копіювання або друк копій документів 

формату А3 та більшого розміру (у тому 

числі двосторонній друк) 

0,2 відсотка розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб за 

виготовлення однієї сторінки 

 

 

Керівник апарату Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

Виконуючий  обов’язки  директора 

Департаменту  інформаційної діяль- 

ності та комунікацій з громадськістю Сергій НАД’ЯРНИЙ 


