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Начальнику Управління у справах 

національностей та релігій 

Вінницької обласної державної 

адміністрації  

Ігорю САЛЕЦЬКОМУ
Хмельницьке шосе, 7

м. Вінниця, 21036

Відповідно до пункту 14 Положення про державну реєстрацію 
нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року 
№ 731, повертаємо оригінали наказу Управління у справах національностей та 
релігій Вінницької обласної державної адміністрації від 18 серпня 2022 року   
№ 37 «Про затвердження Порядку відшкодування та Розміру фактичних витрат 
на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, 
розпорядником якої є Управління у справах національностей та релігій 
Вінницької обласної державної адміністрації», зареєстрованого в Центрально-
Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції                                       
(м. Хмельницький) 19 серпня 2022 року за № 27/330; Розміру фактичних витрат 
на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, 
розпорядником якої є Управління у справах національностей та релігій 
Вінницької обласної державної адміністрації, затвердженого наказом 
Управління у справах національностей та релігій Вінницької обласної 
державної адміністрації від 18 серпня 2022 року № 37, зареєстрованого в 



Центрально-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції                           
(м. Хмельницький) 19 серпня 2022 року за № 28/331.

Одночасно повідомляємо, що відповідно до статті 41 Закону України  
«Про місцеві державні адміністрації» нормативно-правові акти місцевих 
державних адміністрацій набирають чинності після реєстрації з моменту їх 
оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший строк введення їх 
у дію. Зазначені акти підлягають обов'язковому оприлюдненню в порядку, 
установленому Законом України «Про доступ до публічної інформації».
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