
УКРАЇНА

Ч Е Р Н ІГ ІВ С Ь К А  О Б Л А С Н А  Д Е Р Ж А В Н А  А Д М ІН ІС Т Р А Ц ІЯ  

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  

Н А К А З

93 березня 2020 року Чернігів № {0%

Про внесення змін до наказу 
Управління освіти і науки 
Чернігівської обласної 
державної адміністрації 
від 16 вересня 2019 року № 275

У зв’язку із зміною граничних норм витрат на копіювання або друк 
документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених 
постановою Кабінету М іністрів України від 13 липня 2011 р. № 740 (із змінами) 
та з метою забезпечення доступу до публічної інформації

н а к а з у ю :

1. Внести зміни до розміру витрат на копіювання або друк документів, що 
надаються за запитом на інформацію, який надійшов до Управління освіти і 
науки Чернігівської обласної державної адміністрації, затвердженого наказом 
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації від 
16 вересня 2019 р. № 275, зареєстрованого в Головному територіальному 
управлінні ю стиції у Чернігівській області 25 вересня 2019 року за № 104/1364, 
виклавши його у новій редакції (додається).

2. Завідувачу сектору по роботі з персоналом (І. Хожаїнова) подати цей 
наказ на державну реєстрацію до Північно-Східного міжрегіонального 
управління М іністерства юстиції (м. Суми).

3. Провідному спеціалісту сектору по роботі з персоналом (Є.Лугіна) 
забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Управління 
освіти і науки обласної державної адміністрації http://uon.cg.gov.ua.

4. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації з моменту його 
оприлюднення.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
начальника -  начальника фінансово-економічного відділу Л. Чубич.

М икола КОНОПАЦЬКИИ

http://uon.cg.gov.ua


ЗАТВЕРДЖ ЕНО

Наказ Управління освіти і науки 
Чернігівської обласної державної 
адміністрації
16 вересня 2019 року № 275

(у редакції наказу Управління і 
освіти Чернігівської обласної 
державної адміністрації 

РЛ березня 2020 року № /т у )

Розмір
витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на 
інформацію, який надійшов до Управління освіти і науки Чернігівської

обласної державної адміністрації

№
з/п

Послуга, що надається Вартість виготовлення однієї 
сторінки, грн

1 Копіювання або друк документів 
формату А4 та меншого розміру:

1) односторонній; 1,30
2) двосторонній. 2,50

2 Копіювання або друк документів 
формату АЗ та більшого розміру:

1) односторонній; 2,60
2) двосторонній. 4,90

3 Копіювання або друк документів 
формату А4 та меншого розміру, 
якщо в документах поряд з відкритою 
інформацією міститься інформація з 
обмеженим доступом, що потребує її 
відокремлення, приховування тощо:

1) односторонній; 2,60
2) двосторонній. 4,90



4 Копіювання або друк документів 
формату АЗ та більшого розміру, 
якщо в документах поряд з відкритою 
інформацією міститься інформація з 
обмеженим доступом, що потребує її 
відокремлення, приховування тощо:

1) односторонній; 5,30
2) двосторонній. 9,80

5 Виготовлення цифрових копій 
документів шляхом сканування 1,10

Завідувач сектору бухгалтерського 
обліку та звітності -  головний бухгалтер Ольга КОВАЛЕНКО


