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НАКАЗ №84/01-3ф
06 08 2021р.

Про забезпечення доступуп 
до публічної інформації 
та перезатвердження норм витрат 
на копіювання та друк документів, 
то  надаються за запитами

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», з метою 
забезпечення прозорості та відкритості в діяльності КНП «ВМКЛ № 1» реалізації права 
кожного на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є підприємство та на підставі 
постанови КМУ від 13.07.2011 №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання 
або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» (зі змінами) та наказу ДОЗ 
ВМР від 24.01.2020 р. №23 «Про внесення змін до наказу ДОЗ міської ради від 05.01.2015 р. №4 
«Про плату за надання інформації закладами (підприємствами) охорони здоров’я м. Вінниці на 
запити»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок роботи із запитами на публічну інформацію (Додаток 1).
2. Перезатвердити норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами 
(Додаток 2).
3. Затверджені норми застосовувати у разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає 
виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок.
4. Заступнику директора Камінській А. В. розрахувати норми витрат за виготовлення однієї 
сторінки.
5. Головному бухгалтеру Рудзевич Л. П. визначити механізм справляння плати за надання 
інформації на запити та організувати облік відповідних надходжень.
6. Виконавцям запиту під час опрацювання здійснювати підрахунок аркушів документу та у 
разі, якщо виконання запиту передбачає копіювання обсягом понад 10 сторінок, для проведення 
відшкодування фактичних витрат, повідомляти запитувачам інформації обсяг сторінок на яких 
знаходиться інформація, розрахунковий рахунок для сплати за послугу, розмір витрат та 
порядок відшкодування витрат.
7. Юрисконсульту Лабіновій Н.П. здійснювати контроль за дотриманням законодавства про

•" '  ~ дом запитів.

К.С. Ліваковський

Виконавець Камінська А. В.

https://vmkll.com/
mailto:vin_mkll@ukr.net


Додаток 2
до наказу по КНП «ВМКЛ № 1»
від 06.08 р. №84/01-Зф

;ж у ю
Й«ВМКЛ № 1» 

іваковський

Норми витрат
на копіювання або друк документів, що надаються ТсГзапитами 

КНП «Вінницька міська клінічна лікарня № 1»

№
з/п Послуга, що надається Норми витрат за виготовлення 

однієї сторінки з ПДВ, грн.
1. Копіювання або друк копій документів формату 

А4 та меншого розміру (в тому числі 
двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру 
прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб за 
виготовлення однієї сторінки

2. Копіювання або друк копій документів формату 
АЗ та більшого розміру (в тому числі 
двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру 
прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб за 
виготовлення однієї сторінки

о 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 (в тому числі 
двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру 
прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб за 
виготовлення однієї сторінки

4. Виготовлення цифрових копій документів 
шляхом сканування

не більше ніж 0,1 відсотка 
розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних 
осіб за сканування однієї 
сторінки

Примітка: Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї 
сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документу.

///
Заступник директора з економічних питань А. В. Камінська


