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Вих. №         44            вiд   15.07. 2015р.      

На №    _________ від ________________                           ДФІ в Запорізькій області 

Заява 

Прошу провести перевірку Запорізької обласної ради на предмет отримання нею 

(неприбутковою організацією)  неправомірного прибутку  під виглядом   відшкодування  

фактичних витрат за копіювання і друк  відповідей на запити згідно ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації». 

Неодноразово  Запорізькою обласною радою надсилаються нам рахунки за фактичне 

відшкодування витрат на копіювання і друк, згідно Розпорядження голови облради від 

20.04.2015 № 91-р, але  до цього Розпорядження не  додано розрахунок фактичних витрат 

на копіювання і друг( до якого можуть входити лише витратні матеріали копіювальної 

техніки, вартість папіру та електроенергії  з розрахунку на 1 аркуш, та амортизаційні 

нарахування з розрахунку на 1 аркуш. А при наданні закритої інформації – фактичні 

витрати на  за штрихування цієї інформації). При цьому ціна не може перевищувати 

граничну вартість, затверджену  Постановою КМУ № 740 від 13.07.2011 року. 

До того ж, норма відшкодування фактичних витрат  на копіювання та друк не можуть бути 

застосовані  для надання інформації в електронному вигляді. А саме в  електронному 

вигляді ми просили надати нам інформацію. 

Одночасно, вартість  виготовлення 1 друкованої  сторінки  перевищує граничні норми, 

зазначені в вищеназваній Постанові КМУ. Крім цього необґрунтовано застосовуються 

підвищуючи коефіцієнти, які не передбачені Постановою КМУ №740.  Так в рахунку № 12 

від 30.06.2015 року, що міститься  у додатку до відповіді  вих..№ 74/01-70ПІ від 01.07.2015 

нам зазначили ціну простого копіювання  - 4,56 грн. за 1 сторінку, що є перевищенням 

граничних норм, затверджених КМУ. 

Така ж ціна і в інших рахунках.  

До того ж, не зрозуміле застосування коефіцієнту 8, якого також немає в документах КМУ. 

Ми вважаємо, що Запорізька обласна рада в такий спосіб не тільки порушила  вимоги ст..  

21 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» та Постанови КМУ № 740 від 13.07.2011 року, 

але і  будучи неприбутковою організацією  отримувала  неправомірний прибуток. 

Просимо вас: 



               Запорiзька  обласна  громадська  органiзацiя               

                                                                     ”Народний   Захист”          
 

1.Провести перевірку Запорізької обласної ради на предмет неправомірного отримання  і 

використання  прибутку.  

2.Перевірити Розпорядження голови облради від 20.04.2015 № 91-р на відповідність 

вимогам Постанови КМУ № 740 від 13.07.2011 року. 

3.Вжити заходи реагування згідно своїх повноважень  і притягнути до відповідальності 

винних. 

3.Результати перевірки надіслати нам у встановлений законом термін. 

 

 

Голова Правління                                     Заболотна Н.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вик. Пасхіна Ю. 


